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 ا ُجْزٌء ِمْن ِديِْنُكمْ هَّ َأْحِرُصْوا َعَلى تَ َعلُِّم اللَُّغِة اْلَعَربِيَِّة فَِإن َّ 
 اهلل عنه()عمر إبن الخطاب رضي 
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 داء اإله
 

→مه اهلل تعالىرحِ محمد روسلي أبيإلى ←
 التحديات من ادلليئة احلياة للمواجهة التفاؤ و آمال لنيل التقدم على نثٍتحي و ربٍتي الذي

خوف بدون حق كلمة أقول أن علمٍتي و


 →المحبوبة خسنية إلى أّمي←
جبملةحىتأمجعهاكلمة علمٍتبكللطفورمحةوت ربٍتت يتال

العلميلإالماقدعلمتٌتمنذوالديت


 →نالمكرمييتإلى أساتذ←
أسدواالنصائحاليتأستفيدمنهايفحيايتوأكدوايل


مهمةيفتأكيداإلسالمإىلالذينيؤمنونبأناللغةالعربية

والذينمليؤمنونإىلالذينحيرصونعلىاللغةالعربيةحرصهمعلىوجوداألمةوبقائها
رسلحضارةأسهمتوتسهميفخدمةاإلنسان
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 تقدير و شكر
 

ع وأشكره حال، النوال،احلمدعلىكل جزيل وأسألو ادلتوال، لىفضلو
آلوبوالنث وعلى الشاكرين، الصابرين خَت على وأسلم وأصلي وادلآل، احلال يف ات

وأصحابوأمجعُت،والتابعُتومنتبعهمبإحسانإىليومالدين،أمابعد:
ذلجباحلمدوالنثناء،اباالنتهاءمنإعدادىذاالبحث،فلوسبحانوأوقدمن 

بعدمحد-لنعمائكوعظيمعطائكويشرفنـيحىتترىى،علىجزيب ارفلكاحلمدي
أنأتقدمبالشكروالتقديروالعرفانإىلالذينكانذلمفضليفخروجىذا-لاتعا
ومليكنحيدوىمإالالعملومليالوجودحيزإىلالبحث بخلأحدىمبشيءطلبت،

اجلادادلخلص.ومنهم:
الدك األستاذ مساحة احلاج راىرجوتور موجيا مدير ، مالكجامعة موالنا

اإلسالميةاحلكوميةماالنج.إبراىيم
 الدكتور األستاذ مهيمنمساحة عميدكلية، جامعة العليا موالناالدراسات

 إبراىيم ماالنجاإلسالميةمالك احلكومية الباحنثةو أفاد الذي األول علمياادلشرف
ووجدخطواتوىفكل  البحثحتـىوعمليا البحثمنذبدايةفكرة مراحلإعدادىذا

.ومنالباحنثةعظيمالشكروالتقديراالنتهاءمنو،فلومناخَتاجلزاء
الدراساتكليةعربيةاللغةالقسمتعليم،رئيسولداناوارغاديناتامساحةالدكتور

اإلسالميةاحلكوميةماالنج.موالنامالكإبراىيمالعلياجامعة
 العابدينالدكتورمساحة منَت النثاين، لساينحفادلشرف يعجز شكرهقًا عن

كلالعونوالتشجيعطوالفًتةإعدادىذاالبحثفلميبخلوتقديرهفقدقدمللباحث
 مساعدة عن يومًا صدره يضق ومل لتفضلوالباحنثةبعلمو وكان وتوجيهو،
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فلومنـيخالصالشكروالتقديرومناالباحنثةالبحثأكرباألثريفنفسمبناقشةىذا
واجلزاء. النثواب عظيم كما األساتذالباحنثةتقدم إىل والتقدير الشكر يفةبكل ادلعلمُت

اإلسالميةاحلكوميةموالنامالكإبراىيمالدراساتالعلياجامعةكليةاللغةالعربيةقسمتعليم
اقدموهمنالعلوموادلعارفوالتشجيعكلالشكروالتقديرعلىمالباحنثة.فلهممنماالنج

وجزاىماعنـيخَتاجلزاء.
الوجودحيززمالئيوأصدقائيوكلمنساىمىفإخراجىذاالعملادلتواىعإىل

.ولوبكلمةتشجيع،ذلممجيعاًخالصالشكروعظيمالتقديرواالمتنان
واويلالتوفيق.
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 جمهورية إندونيسيا 
 وزارة الش ؤون الديني ة  

 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية بماالنج 
 كلية الدراسات العليا  قسم تعليم اللغة العربية 

 تقرير المشرفين
بسماالرمحنالرحيماحلمدربالعادلُتوالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءوادلرسلُت

لووصحبوأمجعُت.وعلىآ
بعداالطالععلىالبحثالتكميليالذيحضرتوالطالبة:

خَتالنهضية:الطالبة
  /17571174S2:رقمالتسجيل

بادلدرسةفعاليةطريقةخريطةادلفاىيميفترقيةمهارةالكالم:موىوعالبحث
 للبناتيفمعهدالنقايةمبادورا1ادلتوسطة

 وافقادلشرفانعلىتقدميوإىلرللساجلامعة.

 
يعتمد،

رئيسقسمتعليماللغةالعربية


اديناتاكالدكتوراحلاجولداناور
175111171776111111رقمالتوظيف:

ادلشرفالنثاينادلشرفاألول


مهيمند.أ.
173417111761111113رقمالتوظيف:


منَتالعابديند.

75712717117171111رقمالتوظيف:
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 المناقشة لجنة اعتماد
 بالمدرسةالكالم مهارة  خريطة المفاهيم في ترقيةفعالية طريقة :البحثعنوان

 للبنات في معهد النقاية بمادورا 1المتوسطة 

العربيةاللغة تعليم قسم ادلاجستَت درجة نيلل ليتكمي حبث
خَتالنهضية:إعدادالطالبة
 S7\17571174:رقمالتسجيل

تعليميفادلاجستَتدرجةلنيلشرطاقبولوتقريروادلناقشةجلنةأمامالبحثىذاعنالطالبةدافعتقد
.م7112يواليو13التاريخالنثالثاء،يوم،يفالعربية،وذلكاللغة

:األساتذةالساداتمنادلناقشةجلنةوتتكون
..........: .................. التوقيعمناقشاورئيساعبداحلميدزلمدالدكتور.1

..........: .................. التوقيعمناقشاباريالنورحسنعبد الدكتور.7

..........: .................. التوقيعمناقشاومشرفامهيمُت الدكتور األستاذ.1

..........: .................. التوقيعمناقشاومشرفامنَتالعابدين الدكتور.2

 


يعتمد،

العلياالدراساتكليةعميد



مهيمُتالدكتوراألستاذ
  1734171117611113:التوظيفرقم
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 ةإقرار الطالب
كاآليت:بيانايتوأناادلوقعأدناه،

خَتالنهضية:االسمالكامل
 S-7/17571174:التسجيلرقم

باميكاسانمادورا:العنوان
أقربأنىذهالرسالةاليتحضرهتالتوفَتشرطلنيلدرجةادلاجسـتَتيفتعليماللغة

 كليةالعربية الدراساتالعليا مالكإبراىيمجامعة ماالنجموالنا احلكومية حتتاإلسالمية
ادلوىوع:

 1المتوسطة  بالمدرسةمهارة الكالم ترقيةخريطة المفاهيمفي فعالية طريقة 
للبنات في معهد النقاية بمادورا

حضرهتاوكتبتهابنفسيومازورهتامنإبداعغَتيأوتأليفاآلخر.وإذاادعـىأحـد
استقباالأهنامنتأليفووتبُتأهنافعالليستمنحبنثيفأناأحتملادلسؤوليةعلىذلك،ولن

ادلش على ادلسؤولية تكون على أو كليةرف العليا الدراسات إبراىيمجامعة مالك موالنا
.اإلسالميةاحلكوميةماالنج

ىذاوحررتىذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلاصةوالجيربينأحدعلىذلك.



م7112-5-7ماالنج،
اإلقرارةصاحب




خَتالنهضية
S-7/17571174رقمالتسجيل:
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 مستخلص البحث  
ادلتوسطةيفادلدرسةمهارةالكالمترقيةادلفاىيميفخريطةفعاليةطريقة.7112خَتالنهضية،

مبادورا1 النقاية موالناللبناتيفمعهد جامعة الدراساتالعليا، كلية ادلاجستَت، رسالة . .
مالكإبراىيماإلسالميةاحلكوميةماالنج.

د.منَتالعابدينوادلشرفالنثاين:األستاذد.مهيمنادلشرفاألول:
 

 .مهارة الكالم ،خريطة المفاهيمطريقة الكلمات األساسية : 
الطريقةمنإحدىالعواملادلهمةىفتدريساللغةالعربية،فنجاحالتدريسمتعلقعلىالطريقة

فيها ادلستخدمة . ادلدرسة يف الكالم مهارة تدريس طريقة أن 1ادلتوسطة يف النقايةللبنات معهد
اللغة.طرقالتدريسادلستخدمةغَتمناسببأىدافالتعليممبادورا تعليم خالل بادللل الطالبات يشعر لذلك

ترقيةادلفاىيميفخريطةطريقةالعربيةونظراإىلىذهادلشكلة،رأتالباحنثةأنيفادلعهدالنقايةبأنيطبق
فعالةىترقيةمهارهتماالتصالية.حيثأنفيو.ىذهالطريقةمفيدلتدريبالطالباتعلمهارةالكالم

و أذىانو يف ادلوجودة ادلعلومات لتنظيم مفيدة ىي و لدينا. كامنة  فكرة إلظهار استخدامها عند
 يستطيعأنيعربماخطرببالووىمَته.

 : ىي البحث أسئلة و فعالية مدى ما طريقة يفخريطة الكالمترقيةادلفاىيم مهارة
؟للبناتيفمعهدالنقايةمبادورا1لدىطالباتلمدرسةادلتوسطة

ومنهجىذاالبحثمننوعالبحثالتجرييببتصميماإلختبارالقبليواإلختبارالبعدييف
للبنات1دلدرسةادلتوسطةرلموعةواحدة.ورلتمعالبحثىوبعضالطالباتمنالفصلالنثاين)ب(

م،وأماعينتوىيطالباتالصفالنثاينيف7112-7111العامالدراسي،يفمعهدالنقايةمبادور
ىذهادلدرسة.وطريقةمجعالبياناتمنخاللادلالحظةوادلقابلةواإلختبار.

يفأنتتلخصالباحنثةفيمايأيت:أنتطبيقطريقةاإلستجابةالعقليةنفيمكأمانتائجىذاالبحث
النطقالسليميفمستوىمعنويناحية.ومنعدلةقبلالتطبيقنالتيجةادلمهارةالكالمفعالةألترقية

ت1 )-%غَتفع الألننتيجة مننتيجةت1،67اختبار أصغر بلالتطبيقيف7،25)جدول( )
ناحيةمنو(1،51جدول)-(أكربمننتيجةت1،67)حساب%فع الألننتيجةت3مستوى

نتيجةت ناحيةمنو(7،25/1،51)جدول(أكربمننتيجةت1،51)حسابادلفرداتفعالألن 
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نتيجةت القواعدفعالألن  ناحيةمنو(7،25/1،51)جدول(أكربمننتيجةت1،11)حساب
(7،25/1،51)جدول(أكربمننتيجةت1،31)حسابادلفرداتفعالألن نتيجةت
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  ABSTRACT 

Hoirun Nahdiyah, 2102. The effectiveness of Mind Map as learning method to 

enhance  speaking  skills in Islamic Junior high scool (MTs) 1 Putri Annuqayah 

Madura.Thesis, on master program in STATE ISLAMIC UNIVERSITY (UIN) 

Maulana Malik Ibrahim Malang. First academic advisor : Prof.Dr.H.M.Muhaimin, 

MA. Second academic advisor : Dr. Munirul Abidin, M.Ag 

Keywords : The Mind Map Method, Speaking Skill 

 

Learning Methodis oneimportantfactorin the successof learningArabic 

language.learningmethodsusedinMTS0PutriAnnuqayahdaughterisqowaidandtranslati

onmethodsso that studentsfeelboredin learningthe Arabic languageso thatstudentsfind 

it difficult tospeakArabicarabteachersusemethodsthatmake theprocess oflearningto be 

effectiveasusing theMind Map. 

The research question are : how affective effectiveness of Mind Map as 

learning method to enhance  speaking  skills in Islamic Junior high scool (MTs) 0 

Putri Annuqayah Madura 

The methodology of this type of research study design type test 

eksprementatif with the use of pretestand post testin a singlegroup. communitiesin 

this study weremostlystudentsfromtwoclasses(b) in thejunior secondary 

school0annuqayahPutriMadura, 2102-2102school yea, andthe method of 

collectingdata throughobservation, interviewsandtests. 

The result of research indicate the using the Mind Map method in order 

toupgradethe speaking skill for student is effective because  the number of values in 

the control class differences speaking s 23 and the average score is 2322 and the 

standart deviation value is 232322 and while the value differences od speaking skill in 

the eksprimental class is 2.73 and the average value was 21742 and standart deviation 

of value is 422722. from these value be calculated using the formula after t-test is has 

being the value is 2742, t-tabel a significan level of 04 is 272. anda t-tabel significab 

level 34 s 07.1. with so t-count greatherthant-table. Then h1 is rejected. Because h1 is 

rejected. The ekspeimental method Mind Map as learning method to enhance  

speaking  skills in Islamic Junior high scool (MTs) 0 Putri Annuqayah Madura is 

effectiveness 
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ABSTRAK 

Hoirun Nahdiyah, 2102. Efektifitas Metode Mind Map dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara di Madrasah Tsanawiyah 1 Putri Annuqayah Guluk 

Guluk sumenep Madura. Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing I : Prof.Dr.H.M.Muhaimin, MA II : Dr. Munirul Abidin, M.Ag 

  

Kata Kunci : Metode Mind Map, Kemampuan Berbicara 

 

Metode Pembelajaran merupakan salah satu faktor penting dalam 

keberhasilan  pembelajaran bahasa arab.Metode pembelajaran yang digunakan di 

MTS  0 putri annuqayah adalah metode qowaid dan terjemah sehingga siswa merasa 

bosan dalam pembelajaran bahasa arab sehingga  siswa merasa kesulitan dalam 

berbicara bahasa arab.seharusnya guru bahasa arab menggunakan metode yang 

membuat proses pembelajaran menjadi efektif seperti menggunakan metode Mind 

Map. 

Pokok masalah penelitian ini adalah : bagaimana efektifitas penggunaan 

metode Mind Map terhadap keterampilan bicara di sekolah Mts 0 putri Annuqayah? 

Metodologi jenis penelitian ini adalah  jenis desain penelitian eksprementatif 

dengan penggunaan test pretest dan post test dalan satu kelompok.Komunitas dalam 

penelitian ini adalah sebagian siswi dari kelas dua (b) di Madrasah Tsanawiyah 0 

putri Annuqayah Madura, tahun ajaran 2102-2102 M, dan metode pengumpulan data 

melalui observasi, wawancara dan test. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa cara penggunaan 

metode Mind Map dalam rangka untuk meningkatkan tingkat keterampilan siswa 

berbicara sangat efektif karena jumlah niai perbedaan keterampilan bicara pada kelas 

control adalah 23 nilai rata ratanya adalah 2722 sedangkan nilai standart devisiasinya 

adalah 232722 dan nilai hasil penjumlahan dari nilai perbedaan keterampilan bicara 

pada kelas eksprimen adalah 27.3, nilai rata ratanya adalah 21742 dan nilain standart 

devisiasinya adalah 422722. dari nilai-nilai tersebut setelah dilakukan perhitumgan 

menggunakan rumus t-test maka hasil t-hitung adalah 2742 sedang nilain t-tabel pada 

taraf signifikan 04 adalah 272. dan pada taraf signifikan 34 adalah 07.1. dengan 

begitu t-hitung lebih besar dari t-tabel maka H1 ditolak. Karena h1 ditolak maka 

eksprimen metode Mnd Map pada peningkatan keterampilan bicara siswi di MTS 0 

Putr An Nuqoyah Madura Efektif. 
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 المحتوياتالمحتويات

 صفحة .... موضوع                                                               

أ....................................................صفحةالغالف
ب.......................................................االستهالل

ج...........................................................إىداء
د.......................................................شكروتقدير

و......................................................تقريرادلشرفُت
ز.................................................اعتمادجلنةادلناقشة

ح.....................................................الطالبإقرار
ط..............................................دلستخلصباللغةالعربيةا

ي...........................................ادلستخلصباللغةاإلجنليزية
ك.........................................ادلستخلصباللغةاإلندونيسية

ل....................................................زلتوياتالبحث
ف.....................................................قائمةاجلدول

ص...............................................قائمةالرسومالبيانية
ص.....................................................قائمةادلالحق

 الفصالألول

 اإلطارالعام

 1  777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ادلقدمة -أ

 4 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 أسئلةالبحث -ب

 4 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 فالبحثاأىد -ج
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 5  777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 البحثفروى -د

 5  7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 أمهيةالبحث -ه

 5  77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 حدودالبحث -و

 6  777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 حتديدادلصطلحات -ز

 0  777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 الدراساتالسابقة -ح
 

 يالفصاللثان

 اإلطارالنظري

 01  7777777777777777777777777777777777777777777777777 تدريسمهارةالكالم: ادلبحنثاألول

 01  7777777777777777777777777777777777777777777777777777 تعريفتدريسمهارةالكالم -أ

 00 77777777777777777777777777777777777777777777777777 أىدافتدريسمهارةالكالم -ب
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 الفصل األول

 اإلطار العام 

  مقدمة           -أ

رات األربعة األساسية وهي مهارة االستماع و مهارة ، لديها املهالغات العاملية الية كاللغة العرب
 د من املهارات اللغوية وهي مهارةأحوسريكز هذا البحث على  1.ةالكتاب الكالم و مهارة القراءة و مهارة

أن  هناك أيضا قائل الكالم تعترب مهمة؟ هناك بيان أن أساس اللغة هي الكالم. ةالكالم. ملاذا مهار 
ية مهارات على التحدث بتلك اللغة. تشري هذه املعلومات بوضوح أمهكان قادر من اتقان لغة  كالم ال

على اللغة املعينة. بل ال ميكن أن تتحقق مهارات الكالم دون استخدام الكالم يف إتقان الشخص 
الطالقة و  ادةرتبط هذه املهارة تتعلق مع إجاملدخل و وسائل التعليم  أو الطريقة الصحيحة. ومع ذلك ي

 النطق والنحو واملفردات. 

، جونتور تارين هنري كتبها اليت أحدها كثري من الدراسات  اليت تبحث عن مهارة الكالم .
تعبري الكلمات  ل أو األصوات التعبري هو قدرة لكالمإتقان اأساس من  هلم فكرة أن  تارين جونتور
 Language is essentially speech and“أهل اللغة باسم تيودور هوبنري يقول  : و  2واملشاعر.األفكار 

speech is basically communication by sounds . تكون من الفكرته أن املهارة الكالم هي املهارة
و يف كتاب األخر يقال عبد  تاج إىل التدريبات يف الكالماألعمال اليومية. هذه املهارة حت تستخدمة يفامل

أن الكالم أيضا ميثل وسيلة االتصال االجتماعي عند اإلنتسان، وهلذا يعترب أهم جزء   اجمليد سيد منصور
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يف احلياة اليومية، مما جعل تعليم  يف ممارسة اللغة واستخدامها. وتتعدد املواقف اليت يتستخدم فيها الكالم
الكالم واحملادثة واالتصال الشفهي أمرا أساسيا ينبغي االهتمام به داخل املدرسة، هبدف متكني الدارسني 
من إكتتساب املهارات اخلاصة باحلديث واملناقشة البناءة والقدرة على التعبري وعرض املعلومات، وإمكانية 

الءه وأسرته ومدرسيه، والتعبري عن ذاته عند االتصال باآلخرين واتصال تقدمي نفتسه ونشاطه الفكري لزم
 3اآلخرين به.

يشعرون الصعبة لتكلم   طالباتالاملشكلة، كثري من  اولكن تطبيق مهارة الكالم يف اللغة العربية هل
املنهج اللغة العربية هو أقل الرتكيز يف حتددها العوامل الكثرية و تلك العوامل هي  اللغة العربية. و هذه 

مهارات الكالم و إختيار الطريقة ال يناسب مع املادة و مؤهالت املعلمني املختصة حمدودة و الفرصة 
 ت اليت ال تؤكد على مهارات الكالم.ملمارسة الكالم حمدودة و االختبارا

. عهدهذا املاللغة العربية ليتست شيئا جديدا يف   ،معهد النقايةقامت الباحثة مبالحظة مبدئية يف 

 اللغة الباتالط تعلم هي التعليمية الظواهر ومن. فيه املتعددة املشكالت ظواهر الباحثة اكتشفت و

يف وهناك أيضا  .التعليم بأهداف مناسب غري ملتستخدمةا التدريس طرق و جذابة غري بأسلوب العربية
موضوعا جديدا من املدرس ولكن املدرس يعلم  طالباتاللغة خاصة يف مهارة الكالم و قد جيد ال ترقية

بامللل خالل تعليم اللغة العربية. هذه احلالة تؤدي إىل احلصول  طالباتبطريقة غري جذابة. لذلك يشعر ال
فاملدرس يف الواقع حيتاج إىل املدخل و الطريقة وأسلوب معني يشجع به على متستوى غري جيد. 

يف التعليم ويبعدهم عن امللل والتسأم يف تعليم اللغة العربية. وكما كان معروفا أن اهلدف  طالباتال
يف مهارة الكالم هو كآلة االتصال. و الطلبة ال يتستطيعوا أن يتكلموا جيد، رمبا هم ماهرون يف  األساس

تابة والقراءة و القواعد ولكن جند أن هلم املشكلة يف التعبري الشفهي وهذه املشكلة تؤثر كثريا على الك
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النطق و املفردات و  لذلك يهدف هذا البحث ترقية.للموضوع وكفاءهتم يف الكالم طالباتفهم ال
 يف مهارة الكالم.   القواعدو الطالقة  القواعد و 

يف  خريطة املفاهيمطريقة باحثة أن يف املعهد النقاية بأن يطبق ال تونظرا إىل هذه املشكلة، رأ
على ترقية مهارهتم االتصالية. حيث أن فيه  طالبات. هذه الطريقة مفيد لتدريب المهارة الكالم ترقية

فعالة  عند استخدامها إلظهار فكرة  كامنة لدينا. و هي مفيدة لتنظيم املعلومات املوجودة يف أذهانه و 
  أن يعرب ما خطر بباله و ضمريه .يتستطيع 

طريقة اإلسبتجابة العقلية هلا املزيا من الطرق األخرى طريقة اإلسبتجابة العقلية هي الطريقة 
الفعالية ألن هذه الطريقة يتساعد املخ لتفكري املنظم و إدخال املعلومات يف املخ و اسرتجاع املعلومات 

العقلية تطور القوة   تدريس مهارة الكالمز. طريقة اإلسبتجابة من املخ هي أكثر إبداعا وابتكارا يف طريقة
املخ يف الطالبات. مبشاركة نصفي املخ سوف يكون من األسهل لتنظيم مجيع أشكال املعلومات، اما 
املكتوبة والشفوية،  مزيج من األلوان والرموز واألشكال وهلم جرا. أسهل للمخ الستيعاب املعلومات 

 الواردة.

 

مهارة الكالم   ترقية املفاهيم يفخريطة بتجربة تطبيق طريقة الباحثة  ترىى كل ما سبق، بناء عل
 مهارة الكالم يف ترقية خريطة املفاهيمفعالية طريقة يف هذا املعهد. فوضعت الباحثة العنوان : " 

 يف معهد النقاية مبادورا للبنات  3باباباملدرسة املتوسطة 

   لة البحث  ئأس -ب

  أن أسئلة البحث هي: الباحثةرى تمن خلفية البحث انطالقا 



يف للبنات  3باباباملدرسة املتوسطة مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة  طريقة تطبيق  كيف يتم -1
 ؟  معهد النقاية مبادورا 

 لدى القواعد و الطالقةو  فراتامل النطق و ترقية املفاهيم يفخريطة طريقة ما مدى فعالية    -2

 ؟يف معهد النقاية مبادورا للبنات  3باملدرسة املتوسطة  الباتط

 أهداف البحث    -ج

   كما يلي :   ةأهداف الباحث ةمصداقا مبشكلة البحث وضع الباحث

يف للبنات  3باباباملدرسة املتوسطة  مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة  طريقة تطبيق  وصف كيفية -1
 معهد النقاية مبادورا 

 طالباتلدى  و القواعد و الطالقة املفرات النق و ترقية املفاهيم يفخريطة طريقة  فعالية معرفة -2

 يف معهد النقاية مبادورا للبنات  3باباباملدرسة املتوسطة 

 

 

 

     فروض البحث -د

يتسهم يف ترقية النطق و  مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة طريقة ترى الباحثة أن تطبيق 
 يف معهد النقاية مبادورا للبنات 3باباباملدرسة املتوسطة ات الطالقة لدى الطلبالقواعد و ملفردات و ا

 أمهية البحث -ه

 املفاهيم يفخريطة  طريقة النظرية: يرجى من هذاالبحث أن يعطي املعرفة واملعلومات عن -1
 .الكالم مهارة ترقية



ملهارات رسي اللغة العربية يف تعليم االتطبيقية: يرجى من هذا البحث أن يتساعد مد -2
 همترقية مهاراة  كالميف  طالباتيتساعد ال وخريطة املفاهيمطريقة  اللغوية العربية بتطبيق

 يف تعليم اللغة العربية.
 حدود البحث       -و

 وضع الباحثة حدود البحث كما يلي : 

مهارة  ترقية املفاهيم يفخريطة  طريقة على فعاليةالباحثة مبوضوع  تاحلدود املوضوعية : ركز  (1
  الطالقة. القواعد النطق و املفردات وترقية  يف اجلوانب الكالم

للبنات يف  3باباباملدرسة املتوسطة طلبات لل رى الباحثة هذا البحث جتاحلدود املكانية :   (2
 معهد النقاية مبادورا

 م.  4031سنة أبريل شهر  إىل فربايرياحلدود الزمانية : يعقد هذا البحث من شهر  (3

 

 

 حتديد املصطلحات -ز

من الضرورّي حتديد معاين بعض املصطلحات الواردة يف هذا البحث من أجل  اأهن الباحثة ترى
 والتفاهم، وهي كالتايل: القواعدجتنب سوء 

 4النظام الذى يتسري املدرس ىف إلقاء درسة ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ.: طريقة  -1

عند استخدامها إلظهار  فعالةال أداة التفكري وكاريّة تطريقة التتسجيل اإلب:خريطة املفاهيم -2
  5.فكرة  كامنة لدينا

: عملية تبدأ صوتية وتنهى بامتام عمالية إتصالية مع متحدث من ابناء اللغة ىف  الكالم -3
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 6موقف إجتماعى ومن هنا فالفرض من الكالم نقل املعىن.

 الدراسات السابقة - ح

م. حتت املوضوع : استخدام طريقة اإلستجابة اجلتسدية  4009أمحد شغيف حّنايف   -1
دوجندورو  –الكاملة لتنمية مهارة التعبري التحريري )دراسة إجرائية يف املدرسة ماس الثانوية 

طريقة اإلستجابة اجلتسدية  تامان سيدوحارجو(. و مشكلة البحث مامدى فعالية استخدام
دوجندورو تامان  –الكاملة لتنمية مهارة التعبري التحريري يف املدرسة ماس الثانوية 
املدرسة ماس  طالباتسيدوحارجو. وهدفت هذه الدراسة لرتقية مهارة التعبري التحريري ل

جلتسدية دوجندورو تامان سيدوحارجو يف صف األول من خالل طريقة اإلستجابة ا –الثانوية 
الكاملة. ومنهج يف هذا البحث هو املنهج اإلجرائي. نتائخ البحث : إن طريقة اإلستجابة 

املدرسة ماس الثانوية  دوجندورو  طالباتاجلتسدية الكاملة لتنمية مهارة التعبري التحريري ل
يف مهارة التعبري  طالباتتامان سيدوحارجو يف صف األول. و بعبارة أخرى ارتفع متستوى ال

تحريري من متستوى مقبول قبل الدور إىل متوسط يف الدور األول مث إىل متستوى جيد يف ال
 الدور الثاين. 

م. استخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم )حبث جترييب لدى طلبة  4033متستور  -2
(. الصف الألول من مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقية

الصف  طالباتأسئلة البحث : كيف يتم استخدام الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم ل
الألول من مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقية  و ما 

الصف  طالباتمدى فهالية  استخدام الطريقة املباشرة لرتقية استيعاب املفردات لدى  ل
سة معارف الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقية و ما الألول من مدر 

الصف الألول من  طالباتمدى فعالية استخدام الطريقة املباشرة يف ترقية الطالقة اللغوية ل
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مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقية. وهدفت هذه 
الصف الألول من  طالباتة املباشرة لرتقية مهارة الكالم لالدراسة ملعرفة استخدام الطريق

مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقية و ملعرفة  مدى 
الصف الألول من  طالباتفهالية  استخدام الطريقة املباشرة لرتقية استيعاب املفردات لدى  ل

بكنجونج مجرب جاوة الشرقية و ملعرفة فعالية  مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية النهضية
الصف الألول من مدرسة معارف  طالباتاستخدام الطريقة املباشرة يف ترقية الطالقة اللغوية ل

الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقية. . ومنهج يف هذا البحث هو  
ة الطريقة املباشرة لرتقية مهارة الكالم املنهعج الكمي التجرييب . نتائج البحث : تنفيذ طريق

الصف الألول من مدرسة معارف الثانوية اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة  طالباتل
الشرقية على املراحل : ربط الكلمات و العبارات و تقدمي احلوار و شرح املعىن و التدريبات 

ثيل احلوار و  أن استخدام الطريقة و تكرار اجلملة احلوارية مجاعيا و فئويا و فرديا و  مت
الصف الألول من مدرسة معارف الثانوية  طالباتاملباشرة لرتقية استيعاب املفردات لدى  ل

اإلسالمية النهضية بكنجونج مجرب جاوة الشرقية فعالة. و أن استخدام الطريقة املباشرة يف 
المية النهضية الثانوية اإلسالصف الألول من مدرسة معارف  طالباتترقية الطالقة اللغوية ل
 الشرقية فعالة.بكنجونج مجرب جاوة 

كتبه الباحثة حيث يتستهدف وجدت عالقة مشاهبة بالبحث الذي ت من البحوث اليت سبقت ذكرها،
مهارة الكالم.بل الفرق األساسي هلذا البحث مع البحثني املذكورين التسابقني هو طرح طريقة  يف ترقية
 .اإلستيجابة العقليةيعين  طريقة   التدريس

 

 



 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 تدريس مهارة الكالم املبحث األول :

 تعريف تدريس مهارةالكالم .أ

الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة األربعة بعد  تعبرييعترب الكالم الفن الثاىن من فنون اللغة ال
تماع والقراءة و الكتابة.وهو من العالمات اإلستماع وهو ترمجة اللسان عما تعلمه اإلنسان طريق اإلس

املميزة لإلنسان فليس كل صوت كالم ألن الكالم هو اللفظ و اإلفادة.و اللفظ هو الصو املثتمل على 
بعض احلروف. كما أن اإلفادة هي مادلت على معىن من املعاىن , على األقل ىف ذهن املتكلم صحيح 

حتمل بعض الدالالت ىف بعض املواقف الىت يستدل هبا عن أن هناك أصواتا تصدر من بعض احليوانات 
 احلاجات البيلوجية هلذا احليوان, وقد تفهم معاىن أخرى ولكنها قليلة ومرتبطة مبواقف معدودة.

ومعىن هذا أن الكالم مبعناه احلقيقي هو ما يصدر عن اإلنسان ليعرب به عن شيئ له دالله ىف 
 1قل ىف ذهن املتكلم.ذهن املتكلم و السامع, أو على األ

الكالم هو عمالية تبدأ صوتية وتنتهى بامتام عملية إتصالية مع متحدث مع ابناء اللغة ىف مواقف 
 2اجتماعى ومن هنا فالفرض ن الكالم نقل املعىن.

إن الكالم عبارة عن عملية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم مث مضموما للحديث.كما أن الكالم 
دوار من وقت يعترب عملية إنفعالية إجتماعية تتم تبني طرفني مها املتحدث والسامع حبيث يتبادالن األ

ألخر فيصبح املتحدث سامعا والسامع متحدثا، وحيتاج احلديث إىل النطق وحيتاج النطق إىل العمليات 
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 ۱٠( ص:٠٢٢۹أمحد خملص، مهارة الكالم و طريقة تدريسها )اجلامعة اإلسالمية احلكومية، با ميكاسن: .2



الذهنية املرتبطة بالتعبري الشفهي ولذلك فليس ملتحدث واحد سيطرة تامة على املوقف من حيث اختيار 
تنتهى بإمتام عملية إتصالية مع األفكار واملوضوعات. معىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ صوتية و 

 3متحدث من إبناء اللغة ىف موقف إجتماعي ومن هنا فالفرض من الكالم نقل املعىن.

مهارة الكالم هو مهارة إنتاجية تتطلب من املدرس القدرة على إستخدام األصوات بدقة 
ت حىت تساعد على تعبري عما يريده املتكلم والتمكن من الصيغ النحوية ونظام ترتيب اجلملة و الكلما

 4ىف مواقف احلديث أي إن الكالم عبارة عن عمالية إدراكية تتضمن دافعا للتكلم مث مضمونا للحديث.

 داف تدريس مهارة الكالم ب. أه

وملا كان اهلدف من احملادثة هو التدريب على مهارة اإلتصال اللغوى،كان ال بّد من أن يوضع 
التلميد ىف مواقف الكالم بكّل حرّيّة فليتكّلم عن كّل شيئ يريد وكما يشاء وملن يشاء وميكن طرح أسئلة 

 5ىف موضوع املواقف كما ميكن خلف مواقف جديدة.

 أهداف عامة لتدريس الكالم ميكن ان نذكر أمهها هي : هناك  

أن ينطق املتعلم أصوات اللغة العربية، وأن يؤدي أنواع النرب والتنغيم املختلفة وذلك بطريقة مقبولة    -۱
 من أبناء العربية. 

 صوات املتجاورة و املتشاهبة. أن ينطق األ   -٠

 أن يدرك الفرق ىف النطق بني احلركات القصرية واحلراكات الطويلة.   -3

 أن يعرب عن أفكاره مستخدميا الصيغالنحوية املناسبة.   -4

 أن يعرب عن أفكاره مستخدميا النظام الصحيح لرتكيب الكلمة العربية خاصة ىف لغة الكالم.   -5
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أن يستخدم بعض خصائص اللغة ىف التعبري الشفوى مثل التذكري و التأنيث و متييز العددواحلال    -6
 و نظام الفعل وأزمنة و غري ذلك مما يلزم املتكلم بالعربية.

أن يكتسب ثروة لفظية كالمية مناسبة لعمره و مستوى نضجهى وقدرته، وأن يستخدم هذه    -7
 ال عصرية.الثروة ىف امتام عمالية اتص

أن يستخدم بعض أشكااللثقافة العربية املقبولة واملناسبة لعمره و مستوى اإلجتماعى و طبيعة    -۱
 عمله وأن يكتسب بعض املعلومات األسسية عن تراث العرىب و اإلسالمى.

 أن يعرب عن نفسه تعبريا واضحاو مفهوما ىف مواقف احلديث البسيطة.    -۹

  باللغة العربية و التحدث هبا بشكل متصل و مرتاب  لفرتات زمانيةأن يتمكن من التفكري  -۱٢

 6مقبولة.

ل دروس احملادثة ينبغى قال حممود أمحد السيد ىف املوجزة ىف طرق تدريس اللغة العربية من خال
 : حتقيق هدفني، مها

 : البد أن يتكلم الطفل أكثر ما ميكنه أن يتكلم.  أوال

 7: يبغى للتلميد أن يتكلم بشكل أحسن ما ميكن. ثانيا

 س مهارة الكالمج. اجلوانب اهلامة ىف تدري
 النطق .۱

من أهم هذه اجلوانب هو اجلانب الصويت، إذ يرى الرتبويون األمهية الكربى لتعليم النطق منذ 
البداية تعليما صحيحا. فالنطق أكثر عناصر اللغة صعوبة ىف تغيريه أو تصحيحة بعد تعلمه بشكل 

 خاطئ.
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نطق الدارس بشكل كامل وتام أي وليكن واضحا ىف األذهان أنه ليس املطلوب ىف النطق أن ي 
يسيطر على نظام الصوت للغة سيطرة متحدثيها ولكن السيطرة هنا تعين القدرة على إخراج األصوات 
بالشكل الذى ميكن املتعلم من الكالم مع أبناء اللغة بصرف النظر عن الدقة الكاملة ىف إخراج أصواهتم 

 8وتنغيمهم.

والنطق هو اجلانب االيل الذي الحيتاج إىل الكثري من التفكري والعمليات الذهنية املعقدة. وتعمد   
كفاءة املتعلم ىف ذلك على الذاكرة السمعية الىت متكنه من ترديد أصوات سبق له مساعها، وعلى التناسق 

العضلي بني املخ وأعضاء الكالم من لسان وشفتني وهلاة وحبال صوتية، وعلى متييز املتعلم بني الذهين  
 .9الصوتيات الساكنة واملتحركة ىف اللغة األجنبية

 املفردات .٠

د تنمية الثروة اللغوية هدفا من أهداف أي خطة لتعليم لغة أجنبية، ذلك أن املفردات هي تع 
أدوات محل املعىن، كما أهنا يف ذات الوقت وسائل التفكري، فباملفردات يستطيع املتكلم أن يفكر مث 

ارات يرتجم فكره إىل كلمات حتمل ما يريد، وعادة ما تكتسب املفردات يف اللغة األجنبية من مه
االستقبال وهي االستماع والقراءة، مث تأيت مهارة الكالم والكتابة فتفسحان اجملال لتنميتهما والتدريب 
على استخدامها، معىن هذا أن الكلمات ال تعلم إال من خالل السياق، أي من خالل استخدامها يف 

ن خالل موضوعات منوقف شفوية أي موضوعات للقراءة، ولذلك يفضل تقدمي الكلمات للدارسني م
 10.يتكلمون فيها، حبيث تتناول هذه املوضوعات جوانب مهمة يف حياهتم

 القواعد   .3
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كثريا ما يهمل املهتمون بتعليم اللغة األجنبية اإلشارة إىل القواعد، بل نرى بعضهم ينكرها متاما، 
فكثريا ما يصرحون بأن القواعد ليست أمرا ضروريا يف تعلم استخدام اللغة، اي  أما املتعلمون للغة أجنبية

ليست ضرورية يف التحدث باللغة، ومهما يكن األمر فثمة حقيقة ال ميكن إنكارها، وهي أن اللغة 
حتكمها جمموعة من القواعد اليت ينبغي أن يعرفها املتكلم جيدا، واليت جيب أيضا أن يعرفها الراغب يف 

ي أو بغري وعي، وحنن إذ نقرر هذا  علمها سواء مت ذلك يف وقت مبكر أو وقت متأخر، وسواء مت بوعت
إمنا نقرره وحنن واعون متامابأن صعوبات تدريس القواعد الحتل وال يتم التغلب عليها بتجاهل املشكلة، 

 11فالقواعد شيئ ضروري لتعليم مهارات اللغة.

 الطالقة. .4

و املقصود من الطالقة يف هذا اجملال ليس التأتأة. و الطالقة هي قدرة الدارسني يف التكلم باللغة 
، سريعا كان أو بطيئا. و هذه تتعلق بالثروة اللغوية عند الدارسني. و التأتأة تنشأ العربية بوضوح

 12بوجوداملرض نفسيا أو باطنيا.

 د.  مستويات تنمية مهارة الكالم  

وقال رشدي أمحد طعيمة عن تنمية مهارة الكالم، ينبغي تنمية املهارات اآلتية يف الكالم عند 
:13 

 ستوى االبتدائي :امل -6
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 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.  -أ(

التمييز عند النطق بني األصوات املتشاهبة مثل )ذ، ز، ظ( وكذلك األصوات املتجاورة  -ب(
 مثل )ب، ت، ث( متييزا واضحا. 

 التمييز عند النطق بني احلركات الطويلة واحلركات القصرية.  -ج(

 واحلركات استخداما معربا عما يريد توصيله.  استخدام اإلشارة واإلمياءات -د(

التمييز صوتيا بني ظواهر املد والشدة، والتفريق بينهما سواء عند النطق هبما أو االستماع  -ه(
 إليهما. 

 إدراك نوع االنفعال الذي يسود احلديث ويستجيب له يف حدود ما تعلمه.   -و(

 املستوى املتوس  :  -1

 ة نطقا صحيحا مييز التنوين عن غريه من الظواهر. نطق الكلمات املنون -أ(

 االستجابة لألسئلة اليت توجه إليه استجابة صحيحة مناسبة اهلدف من إلقاء السؤال.  -ب(

 إعادة سرد قصة تلقي عليه.  -ج(

 القدرة على أن يعرض الطالب شفويا وبطريقة صحيحة نص احلديث ألقى عليه.  -د(

 املستوى املتقدم :  -3

 التعبري عند احلديث عن احرتامه لآلخرين. -أ(

  تطويع نغمة صوته حسب املوقف الذي يتحدث فيه. -ب(



 سرد قصة قصرية من إبداعه.  -ج(

 اسرتجاع نص من الذاكرة حيفظه ويلقيه صحيحا، مثل اآليات واألحاديث واألناشيد.  -د(

 ديتها بكفاءة عند احلديث.التمييز بني أنواع النرب والتنغيم عند االستماع إليها وتأ -ه(

 معيار التقومي يف مهارة الكالم  ه.  

التقومي هو وسيلة ملعرفة النتائج التعليمية. رأت سوهرسيمي أريكنتو أنه وسيلة أو الطريقة  املرتبة 
جلمع البيانات عن أحوال شخص مظرا على نتائج تعلمه. ورأى نور كنجانا أن التقومي هو الوسيلة 

ن وظائف الطلبة حىت يعرف املعلم عن قدرة الطلبة أو جمموعة من الطلبة حىت يعرف لنيل النتائج م
 ۱4املعلم عن قدرة الطلبة بنتيجة ثابتة.

 ي )الكالم( يكون بعدة طرق، منها: ويرى اخلويل أن يف اخترب التعبري الشفو 

يطلب من الطالب أن يتحدث عن موضوع مألوف لديه. ويقيم على أساس الطالقة  ( أ
 والصحة،

 توجه إىل الطالب أسئلة كتابية أو شفهية تطلب إجابات شفهية قصرية،  ( ب

أن تكون االسئلة مسجلة على شري  ويرتك بني كل سؤال وآخر وقت كاف  ج( من املمكن
لإلجابة. وتضمن هذه الطريقة تساوي مجيع الطالب يف عامل الوقت وطريقة االستماع 

  إىل السؤال،

    د( تقدم إىل الطالب صورة يطلب منه أن يعلق عليها شفهيا يف وقت حمدد، 
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 ۱5ه( يشرتك طالبان أو أكثر يف حماورة شفهية حول موضوع معني أو يف حمادثة حرة.

انطالقا من أن األصل يف الكالم أنه لغة منطوقة للتعبري عن أفكار ذهنية، فيمكن اعتماد 
  ۱6اجلدول املقرتح التايل لتقييم األداء الشفهي :

 ( 6جدول )

 النطق   –أ( 

 النتيجة املعيار الرقم

 25 مفهوم متاما مع وجود لكنة خفيفة   1

 20 مفهوم غري بعيد مع وجود لكنة واضحة  2

 15 أوختطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم  3

 10 يصعب فهمه لكثرة أخطاء النطق  4

 النحو والصرف  -ب(

 النتيجة املعيار  الرقم

يرتكب أخطاء حنوية والصرفية قليلة جدا وال تؤثر يف فهم  1
 املعىن 

25 

 20 مع كثرة أخطاء حنوية ميكن فهم ما يعنيه متاما  2

 15 بعض أخطاء النطق وتقود إىل سوء الفهم  3

 10 بسبب االخطاء النحوية  –إال قليل  –يصعب ما يقول  4
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 غوية املفردات الل -ج(

 النتيجة املعيار الرقم
 25 يستخدم نفس املفردات اليت يفضلها أهل اللغة   1

يستخدم ألفاظا غري معربة أحيانا ولكن معىن ما يقول  2
 مفهو متاما 

20 

يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف عدم معىن  3
 بعض فقرات حديثة 

15 

 عدم وضوح يستخدم بعض األلفاظ اخلاطئة مما تسبب يف 4
 معىن بعض فقرات حديثة 

10 

 الطالقة   -د(

 النتيجة املعيار الرقم

 25 يتحدث بطالقة كأهل اللغة  1

 20 استطتاعة التعبري متاما عما يريد مع بعض الرتدد والتكرار  2

 15 كثرة الرتدد والب ء الشديد وقد يصعب فهم ما يقول  3

 10 يصعب فهم   كثرة الرتدد وصمته يف زمن طويل حىت 4

 

 طريقة اإلستيجابة العقلية : املبحث الثاين
 اإلستيجابة العقلية مفهوم طريقة  -۱



ويقصد بطريقة التدريس االسلوب الذي يستخدمه املدرس يف 17الطريقة مبعىن أسلوب، كيفية.
 18اجلة النشاط التدريسى ليحقق وصول املعارف اىل تالميذه بأيسر السبل، وأقل الوقت والنفقات.مع

طىن، هذه والطريقة عبارة عن خطة عامة الختبار و تنظيم عرض املادة اللغوية كما قال ادوارد أن
 19اخلطة ال ميكن ان تعارض مع املدخل الذى تصدر عنه و تنبع منه، املداخل شيئ اجرائ.

املدرس ىف إلقاء درسه ليوصل رأى حممود يونس، أن طريقة التدريس هى النظام الذى يسري 
املعلومات إىل أذهان التالميذ. وقال ادواراد أنطاىن الطريقـة هو عبـارة عن حطة عـامة الحتيار وتنظيـم 
عرض املـادة اللغويـة. هذه اخلطات ألميكن ان تتعـارض مع املدخـل الذى تصدر عنه وتنبـع منه،املدخل 

 20.شيئ مبدئي،والطريقـة شيء اجرائـي

هو يساعد من بعض وسيلة العقل لرتقية العلوم واملواد ويسهل طريقة احلياة خريطة املفاهيمأما  
 .وهبا أكثر فائدة ونافعة ىف التفكري والتسجيل املعلومات او اخلرب الداخلي واخلارجى

ألخبار للخروج من هي الطريقة السهلة إلعطاء األخبار إىل املّخ وألخذ اخريطة املفاهيمطريقة 
خريطة هي طريقة التسجيل اإلبكاريّة والفّعالية  حرفية ختّرط أفكارنا، طريقة  خريطة املفاهيماملّخ. طريقة 

 21هي طريقة بسيطة. املفاهيم

ص املواد اليت ستدرسني ويتوقع املشاكل اليت تواجهها يف لتلخي هي طريقةخريطة املفاهيمطريقة 
 شكل أفكار، وجعلها أسهل لفهم املواد.
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 6، ص   ۱۹7۹حممد عبدالقادر أمحد،  "طرق تعليم اللغة العربية"،مكتبة النضة املصرية:القاهرة، 18
 3۹م( ص. ۱۹۹۱:ازهر ارشد، "مدخل إىل طريق تعليم اللغة األجنبية ملدرس اللغة العربية" ، )مطبعة األحكام أوجونج فاندانج 19

 3۹س املرجع، ص ، نف 20
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يشابه سرّة  خريطة املفاهيمبخريطة البلد سرّة طريقة  خريطة املفاهيمنستطيع ان نقارن طريقة  
خريطة من سرّة طريقة  توّكل  الفكر األهّم والفروع األفضل الىت تنتشر خريطة املفاهيمالبلد، سرّة طريقة  

 22توّكل األفكار الفضيلة من عمعلّية أفكارنا.املفاهيم

 ّذابة املعّينة :الصور أو األشكال خاّصة نستطيع ان توّكل األمكان اجلّذابة أو األفكار اجل 

 متساوية خبريطة الشوارع    - أ

عظيمة لذاكرتنا ميكن لنا ان نرّكب احلقيقة هي كخريطة اجلهة الخريطة املفاهيمطريقة    - ب
والفكرة حىت يرّوط كيفية عمل املخ منذ عمليتها األوىل. إذن، نستنتج اّن املذاكرة األخبار بطريقة 

 مال الكيفية الكالسيكية.أسهل بنسبة استع خريطة املفاهيم
متساوية يعىن باستعمال األلوان والفروع بواسطة السطور خريطة املفاهيممجيع طريقة   - ت

 23والرموز والكليمة والصور املوافقة باملوضوع، وهذه الكيفية موافقة ايضا بطريقة عمل املّخ. 

تسجيل األخبار الطويلة تستطيع ان حتّول لتكون ختطيطي األلوان خريطة املفاهيمبوسيلة طريقة 
 مرّتب جّدا و سهل للمذاكرة.

على أساس فردي لتوليد األفكارو التخطي   طالباتيسبب وسيلة خالقة الخريطة املفاهيمبوجود 
 فتكار املنتشرة ىف أحناء العام.الدراسة اجلديدة وتعقد كفائة الطلبة ىف اإل

 مزايا منها :خريطة املفاهيم  طريقة

 فلكسبل إن كان الشخص يذكر ىف تكلمه عن األشياء املتعلقة باألفكار   -۱
 تسهل على الطلبة ىف التكلمخريطة املفاهيمبطريقة    -٠

                                                           
22

  Ahmad HudaPenerapanPeta konsep untuk menerapkan kreatifitas siswa pada pembelajaran di kelas 

(artikeledukasi)  
23

. Tony buzan, BukuPintar المفاهيم خريطة (Jakarta,PTGramediaPustakautama);hlm,  6  

 



 عند ما يلقى الكالم الفصاحة  القواعدإرتقاء   - 3

 فتكاره دون حد.اهلدوء ىف تكلمه و  - 4

على  خريطة املفاهيماخلطوات من طريقة  Quantum Teachingىف كتابه  Bobbi de potterأّما قال 
 : ما يايل

 أّوال خترت الباحثة القراءات الىت ستواصل إىل الطالبات -۱

 تصنع الباحثة تلك القراءات تتكون من األفكار الرئيسية   -٠

بكلمة و مجلة جبملة أو فقرة بفقرة لكي تستطيع الطالبات و بعد ذلك تشرح الباحثة كلمة  -3
 أن تتبع بعد واصلت الفكرة من األفكار

الطالبات أن تعرب مرة بلغتهم بعد ذلك واصلت مجيع الفكرة مث تعطي  املدرسمث تعمر  -4
خريطة طريقة    .الباحثة الطالبات الفرصة لتكرر الفكرة من األول حىت األخري

 يف أي حال كما يلي: تساعدنااملفاهيم

 لإلّتصال  - أ

 كارتلإلب - ب

 إلقتصار الوقت - ت

 حللة املسألة  - ث

 لرتكيب وتشريخ األفكار   - ج

 للمذاكرة  - ح

 24لرؤية الصور كلها.  - خ
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 سوف:خريطة املفاهيمطريقة   Cracking creativity  عند رأي  يف تأليفه الرائج

 ليجعل املخ فعلّيا كلها   -۱

 لسالمة العقل من فساد خلق   -٠

 ميكن لنا ان نرّكز إىل موضع البحث    -3

 يساعدنا ألن ندّل العالقة بني أجراء األخبار املفارقة    -4

 يعطينا تصويرا صرحيا جلميع التفصيل   -5

 

 25ان نفارق الفكرة ويساعدنا لنقارهنا. ميكن لنا    -6

يشرط علينا لرتكيز اإلهتتام إىل موضوع البحث الىت تساعدنا لتحويل األخبار من املذاكرة القصرية 
 إىل املذاكرة الطويلة.

تنظيم  تساعدنا يف خريطة املفاهيمسوف تساعدنا لوجد األمثال املألوفة ويف جهة االستعمال طريقة     
احلياة كي ننيل النجاة األكمل ونفهم عاألخبار اجلديدة بالسهل. وهبا سنجيد الفكرة اجلديدة والرائعة. 
نعرف أيضا املّخ جّيدا وجند الكيفية لسهل التعلم و ملذاكرة األخبار، إذا نفهم كيفية املخ  ليساعدنا فنعبأ  
 كل قوة خلقنا وكل قوة
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 الفصل الثالث

 البحثمنهجية 

    منهجه البحث ومدخل  .أ

،  املنهج التجرييبالبحث فهو  منهج. أما املدخل الكمي املستخدم هلذا البحث هو مدخلإن  
ويسمى املنهج بالتجرييب ألن البحث الوحيد الذي ميكن أن يستخدم حبق الختبار الفرضيات اخلاصة 

تحكم الباحث عادة يف واحد أو أكثر من بالعالقات من نوع سبب ونتيجة، ويف الدراسات التجريبية ي
 1املتغريات املستقلة.

البحث التجرييب يتضمن حماولة لضبط كل العوامل األساسية املؤثرة يف املتغري أو املتغريات التابعة يف 
احدًا يتحكم فيه الباحث ويغريه على حنو معني بقصد حتديد وقياس تأثريه على التجربة ما عدا عاماًل و 
  2املتغري أو املتغريات التابعة.

تصميم التجرييب احلقيقي ، وأخذ الباحث فيه شكل التصميم هذا البحث التجرييب هو نوع و 
. يف هذا التصميم يوجد جمموعتان اثنتان، مث أعطيت االختبار القبلي من اإلختبار القبلي و البعدي

   3أجل معرفة احلالة األولية، أهناك  الفرق بني اجملموعة التجربة واجملموعة الضابطة.

            4وتصميم هذه الدراسة ترسم على الصورة التالية : 

                     R    띎   X       

                                                           
 .   181 م، ص9111، 3، عمان: دار الفرقان، طأساسيات البحث الرتبويعبد الرمحن عدس: 1
 .911م، ص 9111. القاهرة: دار النهضة العربية، مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفساحلميد جابر وامحد خريي كاظم:  جابر عبد 2

3
 Sugiono, Metode Penelitian pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2012), hal. 112-113.   
4
 Ibid., hal. 112.   



                                 R      

اجملموعة  وموعتني من اجملموعة التجريبية وجيري هذا البحث باستخدام جمموعتني، تتكون هاتني جم
الضابطة . اجملموعة التجريبية هي جمموعة جيري هبا السلوك اخلاص، أما اجملموعة الضابطة فهي جمموعة 

اجملموعة التجريبية، أما اجملموعة  املفاهيم يفخريطة تطبق طريقة إذن،  5ال جيري هبا السلوك اخلاص.
 الضابطة ال يستخدمها.

تكون على صورة عديدة،  ةتا  إليها الباحثألن البيانات اليت حت ويسمى املدخل املستخدم بالكمي،
يعطي وصفا رقميا يوضح مقدر هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة  أو

  6األخرى.

 جمتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارها    .ب

للبنات  9باباباملدرسة املتوسطة با تدرس يتالالع يف هذا البحث هو مجيع الطلبات تماجمل
الطلبات  م، وأما العينة يف هذه الدراسة 4192-4191للسنة الدراسية  يف معهد النقاية مبادورا
 292و عدد الطالبات هلذه املرحلة  .للبنات يف معهد النقاية مبادورا 9باباباملدرسة املتوسطة 

ستكون  11والنتيجة أن اجملموعة األوىل بعدد  ت. إختار الباحثة إىل الفصل أ و ب .طالبا
 طالبات ستكون اجملموعة الضابطة. 92اجملموعة التجريبة، واجملموعة الثانية بعدد 

   

     متغريات البحث   ج. 

أثريه على هناك متغريان ىف هذا البحث، املتغري املستقل  هو العامل الذي نريد أن نقيس مدى ت
املوقف، ويسمى باملتغري التجرييب. واملتغري التابع  هو العامل الذي تنتج عن تأثري العامل املستقل. وذلك 
                                                           
5
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تطبيقها. والثاين، املتغري التابع : هو  ةريد الباحثالذي تخريطة املفاهيمطريقة : أوال، املتغري املستقل : 
 9باباباملدرسة املتوسطة الفصل ب يف اىف البات لطفاهيمخريطة املمهارة الكالم بطريقة  يف ترقيةنتائج 

 للبنات يف املعهد النقاية مبادورا.

 مجع البياناتأدوات د. 

يف هذا البحث للحصول على درجة الصحة و الثقة يف  ةستخدمها الباحثأدوات البحث اليت ت    
 :  ميدان البحث هي ما يلي

  املالحظة  .1

 7ات اليت تعمل بطريقة املراقبة والكتابة منظما عن الظواهر املالحظة.املالحظة آلة جلمع البيان 
وتعمل املالحظة حلصول املعلومات عن هيئة اإلنسان كما تقع يف الظواهر. وباملراقبة جند صورا جلية عن 

  8.حياة إجتماعية

مبالحظة األحداث والظواهر اليت تتعلق هبذا البحث وتسجيلها تنظيما. واملالحظة  ةالباحث تقام
الفردي حبث السلوك  ةاول الباحثط السلوك واتصال الفرقة طبيعيا وحتتستخدم عادة لفهم الظواهر وأمنا

 ةقوم هبا الباحثف الوضعية. وتوعملية وقوع احلوادث اليت يستطيع مالحظتها يف املواقف الواقعية أو املواق
للحصول على البيانات اليت تتعلق بنشاطات املدرس والدارسني يف عملية تعليم اللغة العربية. واملشكالت 

 أو الصعوبات اليت يواجهوهنا يف تعليم اللغة العربية.

 املقابلة   .2
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املقابلة هي الطريقة االتصالية املباشرة احلرية بني السائل واملسؤول جلمع املعلومات، ويسجل السائل  
ادثة تقصد هبا احلصول على واملقابلة موصلة حوارية أو حم 9البيانات اليت حيتا  إليها.( ة)الباحث

 12املعلومات.

مهارة  ترقية املفاهيم يفخريطة تطبيق طريقة املقابلة جلمع البيانات املتعلقة حبالة  ةالباحث تاستخدم 
مهارة  يف ترقية موقف مدرس و للبنات يف املعهد النقاية مبادورا. 9باباباملدرسة املتوسطة يف االكالم 
يف اللغة العربية  ةمدرسمدير معهد و هلذا البحث تتكون من  ةكسبها الباحثاملقابلة اليت تالكالم. 

 للبنات يف املعهد النقاية مبادورا. 9باباباملدرسة املتوسطة ا

 االختبار  .3

تصور الكفاءة االختبار هو اآللة أو اإلجراء أو األنشطة املعقدة لتناول قدرة سلوك شخص اليت  
  11ميلكها يف املادة الدراسية املعينة.

إختبار التعبري الشفهي يف االختبار القبلي والبعدي إلجراء هذه التجربة. وذلك  ةستخدم الباحثت 
القبلي للمجموعتني قبل إجراء التجربة. مث إجراء التجربة للمجموعة التجريبية، مث  بإجراء االختبار

 االختبار البعدي للمجموعة الضابطة وجمموعة التجريبية. 

 ه. مصادر البيانات 

تتكون مصادر البيانات يف هذا البحث من املصادر الرئيسية والفرعية. فاملصادر الرئيسية هي من  
ووثائق  املذكور املدرسةيف  يف مهارة الكالم ةمدرس رئيس املدرسة ووالوثائقية،  املصار اإلنسانية
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. واملصادر الفرعية هي تصدر من مصادر املعلومات مثل الكتب اليت تتعلق مبهارة املدرسةوسجالت 
  .تعليمها طريقة الكالم و

ة هي نتائج االختبار من تصميم البحث التجرييب الذي حيتا  إىل البيانات الكمية. البيانات الكمي
و  رئيس املدرسةنتائج املقابلة مع  و الدارسني. وكذلك البيانات من نتائج املالحظة عن عملية التدريس

 . أما بيان ذلك كما يلي :   يف مهارة الكالم ةمدرس

مصادر  أدوات البحث رقم
 البيانات

 البيانات  

 ةاملدرس املالحظة  1

 

 

 الطالبات

ة من أنشطة املدرس الذي الظواهر املوجود
 يقوم بعملية التعليم يف الفصل الدراسي.

الظواهر املوجودة من أنشطة الطلبة يف 
 اشرتاكهم واهتمامهم  هبذه العملية التعليمية.   

 درسةامل رئيس املقابلة  2

 

 

    ةاملدرس

حالة  و واملنهج املدرسو  املوقع اجلغرايف
 تعليم اللغة العربية.     

الطريقة يف عملية و  الكالم يف ترقية املشكلة
 التدريس. 

 خريطة املفاهيمتدريس مهارة بطريقة  نتيجة الطالبات االختبار  3

  مهارة الكالم يف ترقية

 و . أسلوب حتليل البيانات     



أسلوب حتليل البيانات املستخدم يف هذا البحث هو أسلوب اإلحصاء االستداليل، البيانات احملللة 
ا االسلوب هي البيانات عن نتيجة تعلم الطلبة اليت تتجلى من فروق املقياس املعديل لنتيجة عن هذ

يف املائة. ولتحليل مستوى فروق نتيجة التعلم  2الطلبة وحىت ختترب فروض البحث تؤخذ داللة الفروق 
     12اإلحصاء التايل: تصميم اختبار قبلي والبعدي و للمجموعتني يستخدم الرموز

    
           

√(
∑    ∑  

       
) (

 

  
 
 

  
)

  

 : املقياس املعديل من الفرقة التجربة.      
 من الفرقة الضابطة.  : املقياس املعديل      
 : عدد التنوعي يف كل النتائج من الفرقة التجربة.    ∑
 : عدد التنوعي يف كل النتائج من الفرقة الضابطة.      ∑
 : عدد الطلبة يف الفرقة التجربة.       
 : عدد الطلبة يف الفرقة الضابطة.       
  حيث :  

   تبار القبلي للفصل التجريب نتائج االخ :    

 : نتائج االختبار البعدي للفصل التجريب     
 ج االختبارات القبلية والبعدية للفصل التجريب ععع: االحنراف عن نتائ     ( )
 : نتائج االختبار القبلي للفصل الضابط     
 : نتائج االختبار البعدي للفصل الضابط       
 نتائج االختبارات القبلية والبعدية للفصل الضابط عععن  االحنراف:      ( )
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 : عدد الطلبة لكل الفصل      
 ز. مراحل تنفيذ الدراسة

 قامت الباحثة بتنفيذ البحث يف اخلطوات اآلتية :

 خريطةللبنات أن تقوم بالبحث عن فعالية طريقة  9باباباملدرسة املتوسطة ا رئيستقوم الباحثة إىل  -1

 للبنات يف معهد النقاية مبادورا  9باباباملدرسة املتوسطة  مهارة الكالم ترقية م يفاملفاهي
 تقوم الباحثة بتعيني عينة من جمتمع البحث لتكون جمموعة جتريبية -2

 تقوم الباحثة باإلختبار القبلي ألفراد اجملموعة التجريبية قبل إجراء التعليم بتطبيق طريقة اإلستجابة العقلية -3

مهارة  ترقية املفاهيم يفخريطة قوم الباحثة باملالحظة املباشرة خالل التطبيق التجرييب بتطبيق طريقة ت -4
 الكالم. و قام هبذا التعليم التجرييب )التطبيق(

هلذه ( post-testتقوم الباحثة باإلختبار البعدي) –كما يف اجلدول   –و بعد اإلنتهاء من التعليم التجريي  -5
ريبية. و يعقد هذا اإلختبار لدى أفراد اجملموعة من الطالبات للحصول على نتيجة اجملموعة التج

 التحصيل الدراسي اليت متثل تأثري إعطاء املعاملة بعد عملية التطبيق.

 و فيما يلي جدوا األنشطة امليدنية لربنامج التعليم التجرييب الذي قامت به الباحثة يف تلك املدرسة : -6

 

 

 (2اجلدوال رقم )

 الكالم مهارة يف ترقيةبرنامج التعليم التطبيقي 
  

 اللقاءات األنشطة

 م  4191أبريل  91األربعاء،  اإلختبار القبلي

 م 4191أبريل  91األربعاء،  تدريس مهارة الكالم مبوضوع يف املدرسة

تدريس مهارة الكالم مبوضوع من يوميات   م 4191أبريل  41األربعاء، 



 الطالب و الطالبات 

 م 4191مايوا  9األربعاء،  تدريس مهارة الكالم مبوضوع أصحاب املهنة

 م 4191مايوا  9األربعاء،   تدريس مهارة الكالم مبوضوع قضاء أوقات الفراغ

 م 4191أبريل  92األربعاء،  اإلختبار البعدي

 

  



 



  الرابع الفصل

  ومناقشتها وحتليلها  البيانات عرض

 1باباباملدرسة املتوسطة  مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة  تطبيق طريقة :   البيانات عرض .1
 للبنات يف معهد النقاية مبادورا

املفاهيم ريطة ختطبيق طريقة  يف لقاءات أربع عقدت وقد لقاءات، ست البحث هذا الباحثة تعقد
 األسبوع يف يوم التجريبية اجملموعة يف بالتعليم الباحثة قامت. لإلختبار ولقائني. مهارة الكالم  ترقية يف

   دقيقة تسعني ملدة  األربعاء يوم هي

 اللقاء األول  

 :  مهارة الكالم  املادة 
  االختبار القبلي :   املوضوع
 :  املتوسطة املستوى
  :  الثاين الفصل
 دقيقة  54×  2:   الوقت
   م  2115أبريل 11:  األربعاء،  التاريخ

  أهداف االختبار -1

 يهدف هذا االختبار إىل حتقيق ما يلي :   

 ملعرفة فهم مادة مهارة الكالم  -1

  ملقارنة قدرة الطالبات على الكالم يف الفصل الضابط والفصل التجرييب -2



 إجراءات التدريس  -1

سالم فالتعارف مث التوجيهات عن االختبار القبلي واملعلومات املستهدفة و تبداء تلقي الباحة ال  
الباحثة بتسأل من الطالبات واحدا فواحدا شفهيا و تىالحظة الباحثة اشرتاك الطالبات أثناء االختبار مث 

 تأمر الباحثة إىل الطالبات على االستعداد لليوم التايل من أجل التجربة

 ختضري الدرس

 اء الثاين اللق

 :  مهارة الكالم  املادة 
 يف املدرسة:  املوضوع

 :  املتوسطة املستوى
 :  الثاين   الفصل
 دقيقة  54×  2:   االوقت
 م  2115أبريل  11األربعاء، :   التاريخ

 أهداف الدرس  -1

 يهدف هذا التعليم على حتقيق ما يلي : 

 تقدر الطالبات على فهم النص  .1

 ت على فهم السليمتقدر الطالبا .2

 تقدر الطالبات على فهم املفردات اجلديدة عن قضاء أوقات الفراغ .3

 تقدر الطالبات على فهم القواعد .4



 نتقدر الطالبات على الطالقة يف كالمه .5

 املادة املدروسة

 يف املدرسة

 هذا أمحد هو يدرس يف احدى املدارس املتوسطة اإلسالمية

 يدرس أمحد فيها دروسا كثرية و هي :

الدين اإلسالمي و العلوم الطبيعية و الرياضيات و التاريخ و اجلغرافيا و غريها و يدرس كذلك اللغات و 
 هي اللغة الإلندونسية و اللغة العربية و اللغة اإلجنلزية

 يدرس محد و أصديقاؤه يف اليوم حويل مثاين حصص دراسية

 هم يبدؤون دراستهم يف الساعة السابعة

 يف العاشرة و الربعو تتتنتهي الدراسة 

 عندهم اسرتاحة من العاشرة و الربع إىل العاشرة و النصف

 مث يرجعون إىل الصف مرة ثانية ملدة ثالث ساعات للدراسة

 و بعد صالة الظهر يرجعون إىل بيوهتم

 هذا خالد، صديق أمحد هو طالبمجد و نشيط

 درسة.خالد ال يرجع إىل بيته بعد صالة الظهر، بل يذهب إىل مكتب امل

 خالد يذهبكثريا إىل املكتبة للقرأة أو للإلستعارة بعض الكتب.



 أحيانا يقرأ خالد يف املكتبة بعض الكتب الدينية.

 و أحيانا أخرى يقرأ بعض القصص العربية

 إجراءات التدريس-2

ها. يف اللقاء الثاين تعرف الباحثة طريقة اإلستيجابة العقلية، و كيفية إستخدمها و كيفية التصوير  
و شرح النص عن  املادة مث قامت الباحثة بتطبيقها ملراجعة املواد املدروسة من قبل. بدأت الباحثة بقرأة

عند عملية التعليم و التعلم  و   اهتمامهن بكل هتتم والطالبات فكلمة كلمة عن موضوع "يف املدرسة "
 واملرادفات واملضادات تمثيالتال باستخدام املفردات معاين الباحثة شرحقدمت هلن مفردات جديدة و 

على الورقة و هي إستخدام الرمز  مث  بدأت الباحثة بتصوير الفكرة الرئيسية  على طريقة خريطة املفاهيم
لفكرة الرئيسية و ألوان متنوعة مث تصوير اخلط الربط  لربطها مع فروعها. و بينت الباحثة سري القصة 

فأمرت الباحثة الطالبات لتعبري املواد " يف املدرسة  الدرس فهمل للطالبات فرصةفتعطي الباحثة  مستمرا.
و تدل الباحثة طالبة لتقدمي شرحها أمام الطالبات و لكن تشعر الطالبة باحلياء لتعبري شفويا  " بلغتهن.

أوال تكأكأ الطالبة لتكلم أمام الطالبات و لكن بستخدام خريطة املفاهيم تكون الطالبة قادرة  املادة. عن
 . التكلم و يف إدارة أفكارههايف

  



 اللقاء الثالث

 :  مهارة الكالم   املادة
 من يوميات الطالب و الطالبات:  املوضوع

 :  املتوسطة املستوى
 :  الثاين   الفصل
 دقيقة  54×  2:   االوقت
 م  2115أبريل  25األربعاء،  :  التاريخ

 أهداف الدرس  -1

 ق ما يلي : يهدف هذا التعليم على حتقي

 تقدر الطالبات على فهم النص  .1

 تقدر الطالبات على فهم السليم .2

 تقدر الطالبات على فهم املفردات اجلديدة عن قضاء أوقات الفراغ .3

 تقدر الطالبات على فهم القواعد .4

 نتقدر الطالبات على الطالقة يف كالمه .5

 املادة املدروسة

 من يوميات الطالب و الطالبات

 اإلسالمية.باملدرسة املتوسطة باباأنا طالب يف ا

 صباحا 5،14أستيقظ من النوم يف  



 أتوضأ مث أصى الصبح يف املسجد مجاعة

 و بعد الصالة أقرأ القرأن يف غرفة املكتب أو أذاكر بعد الدروس 

 أذهب إىل احلمام و أنظف األسنان بالفرشة و أستحم

 مث أرتدي مالبس املدرسة

 طورأذهب إىل املدرسة بعد تناول الف

 و يف املدرسة أقضى اليوم الدراسي يف جد و نشاط 

 مث أرجع إىل البيت بعد صالة الظهر يف مصلى املدرسة

 يف البيت بعد تناول الغداء يف غرفة األكل 

 أسرتيح او أنام قليال مث أصلي العصر

 و أذاكر بعض دروسي أو أحتدث مع أفراد أسرايت 

 يب من بييتأصلي املغرب و العشاء مجاعة يف مسجد قر 

 و بعد ذلك أذاكر بعض دروسي و أعمال الواجبات املنزلية 

 و أحيانا أشاهد التلفيزيون قليال و أستمع إىل األخبار 

 أنام مبكرا ألستقيظ من النوم مبكرا.

  



 إجراءات التدريس

وسطة ىف تدريس مهارة الكالم ملدرسة ملت خريطة املفاهيممث يف اللقاء الثالث تطبق الباحثة طريقة 
يف من يوميات للبنات يف معهد النقاية مبادورا أّوال خترت الباحثة القراءات الىت ستواصل إىل الطالبات يأين 

 الباحثة شرح و اهتمامهن بكل هتتم الطالبات و فكلمة كلمة املادة الباحثة قرأت الطالب و الطالبات

مث  املباشرة املعينات الوسائل باستخدام أو واملرادفات واملضادات التمثيالت باستخدام املفردات معاين
تصنع الباحثة تلك القراءات تتكون من األفكار الرئيسية و بعد ذلك تشرح الباحثة كلمة بكلمة و مجلة 

بعد واصلت الفكرة من األفكار تعمر الباحثة و جبملة أو فقرة بفقرة لكي تستطيع الطالبات أن تتبع 
بعد  هذا اللقاء طالبات تشعر بالشجاع لتعبري املواد أمام الطالبات . و يفالطالبات أن تعرب مرة بلغتهم

 .ذلك واصلت مجيع الفكرة مث تعطي الباحثة الطالبات الفرصة لتكرر الفكرة من األول حىت األخري

 اللقاء الرابع

 :  مهارة الكالم  املادة 
 أصحاب املهنة:  املوضوع

 :  املتوسطة املستوى
 :  الثاين   الفصل
 دقيقة  54×  2:   االوقت
  م 2115مايوا  1:  األربعاء،  التاريخ

 أهداف الدرس  -1

 يهدف هذا التعليم على حتقيق ما يلي : 

 تقدر الطالبات على فهم النص  .1



 تقدر الطالبات على فهم السليم .2

 تقدر الطالبات على فهم املفردات اجلديدة عن قضاء أوقات الفراغ .3

 لقواعدتقدر الطالبات على فهم ا .4

 نتقدر الطالبات على الطالقة يف كالمه .5

 املادة املدروسة

 أصحاب املهنة

 أنا أمحد أمني، أنا اآلن يف املكتبة 

 أنا أحب أن أقرأ كتابا عن أصحاب املهنة

 و هم الفالح و البائع و املهندس و الشرطي و الطبيب و غريهم

 ائيةهذا فالح، الفالح يزرع النباتات و يوفر لنا املواد الغد

 وآخر : بائع، البائع يوفر املواد الغدائية و يبيعها لنا يف السوق .  

 و ثالث : مهندس، املهندس يبين املباين و الشوارع  

  و يصنع السيارات لنقل هذه البضائع 

 و رابع :  شرطي، الشرطي ينظم املرور و حيافظ على األمن

 صحة و العافيةو خامس : طبيب،الطبيب يعاجل املرضى و يوفر لنا ال

 و سادس : كنّاس، الكنّاس يعمل و يوفر لنا النظافة و الصحة العامة



 و سابع : مدرس، املدرس يدرس الطالب و الطالبات

 من حيب أن يكون طبيبا؟ أو مهندسا؟ أو بائعا؟ أو فالحا؟

 حنن مجيعا حنب أن نكون نافعني لديننا و بالدنا.

 إجراءات التدريس

حنو الطالبات  خريطة املفاهيماملواد املدروسة على طريقة  مل تقم الباحثة بتقدميقاء الرابع و يف الل
ى الطالبات أن جمموعا. وهبذا فكرت الباحثة ينبغي عل خريطة املفاهيمبل دعتهن اإلشرتاك يف تصوير 

 حنو ما فكرن .  خريطة املفاهيمقدرة يف تعيني  تكون هلن

. واجملتمع املستخدم يف هذا ي تصنيف جمتمع الطالباتا الباحثة هاخلطوة األوىل اليت قام هب
واملادة املبحوثة هي مادة اللغة العربية ملوضوع   الفصل الثاين للمدرسة الثانوية. من الباتالبحث هم الط

 "أصحاب املهنة". 

 اإلجراءات اليت قامت هبا الباحثة كما يلي:

 لكل جمموعة ثالث الطالبات مخس جمموعات. تصنيف -1

و لكل اجملموعة  .أدوات التصوير كالورقة، و كتابة املواد و القلم امللون و الغراء وغريهاإعداد  -2
 إعداد أدوات التصوير كالورقة، و كتابة املواد و القلم امللون و الغراء وغريها تعدد الطالبات

 . عن موضوع  "أصحاب املهنة" خريطة املفاهيمكل جمموعة يصور  -3

تبعث  كل اجملموعة. و يف هذا احلال لاملصورة أمام الطلبات فاهيمخريطة املكل اجملموعة يقدم  -4
 طالبة و احدة لتعبري املواد 



 اللقاء اخلامس

 :  مهارة الكالم  املادة 
 قضاء أوقات الفراغ:  املوضوع

 :  املتوسطة املستوى
 :  الثاين   الفصل

 دقيقة  54×  2:   االوقت
 م  2115مايوا  8:  األربعاء،  التاريخ

 أهداف الدرس  -1

 يهدف هذا التعليم على حتقيق ما يلي : 

 النص على فهم تقدر الطالبات  .6

 السليمعلى فهم تقدر الطالبات  .7

 املفردات اجلديدة عن قضاء أوقات الفراغعلى فهم تقدر الطالبات  .8

 تقدر الطالبات على فهم القواعد .9

 نتقدر الطالبات على الطالقة يف كالمه .11

 ةاملادة املدروس

 قضاء أوقات الفراغ

 هذا صديقي يوسف

 له هوايات كثرية مثل القرأة و الرسم



 يقرأ يوسف يف أوقات الفراغ الكتب و اجملالت

 و يفضل أن يقرأ التاريخ اإلسالمي

 و يف أيام العطلة حيب يوسف أن ميارس هواية الرسم

 فريسم الطبيعة والناس و احليوانات، و يستعمل األلوان املتنوعة

 صديقي فريد، يلعب فريد يف أوقات الفراغ و هذا

 مع أصديقائه يف تنس الطاولة أو كرة السلة أو كرو الطائرة

 و هذا صديقي آخر، إمسه فوزي

 حيب فوزي أن سيتعمل آلة التصوير 

 و يصور هبا الناس و الطبيعة

 و هذه أخيت مرمي

 متارس مرمي يف اوقات فراغها التدبري النزيل

 و هذه صديقي ميمونة، هي حتبأن متارسالسماع إىل املوسيقى العربية

 وهذا أخي إلياس، يكتب إليلس بعض األشعار اإلندونسية

 مث يقدمها إىل اجمللة احلائطية باملدرسة.   

 إجراءات التدريس



 شرح و اهتمامهن بكل هتتم الطالبات و فكلمة كلمة املادة الباحثة تقرأ ويف اللقاء اخلامس

 املعينات الوسائل باستخدام أو واملرادفات واملضادات التمثيالت باستخدام املفردات معاين لباحثةا

 صنفت الباحثة ثالث جمموعات لتسهيلهن يف عمل الواحبات. فلكل جمموعة رئيسة عينها  و املباشرة

ها تدافع الطلبات أمام أصحاهبن األخرين. هذه العملية كل الباحثة.  وكل جمموعة تقدم خريطة املفاهيم
يف استيعاب املواد املدروسة ويف إعراض املواد املصورة ويف التكلم أمام أصحاهبن جيدا. وحينئذ لزم على 

 الطالبات األخرين أن تقدم السؤال أو التعليقات على اجملموعة املقدمة

 اللقاء السادس 

 :  مهارة الكالم  املادة 
 :  االختبار البعدي املوضوع
 :  املتوسطة املستوى
 :  الثاين  الفصل
 دقيقة  54×  2:   الوقت
 م    2115أبريل 14:  األربعاء،  التاريخ

 أهداف االختبار  -1

 يهدف هذا االختبار إىل حتقيق ما يلي :

 ادة مهارة الكالم ملعرفة فهم امل -1

  ملقارنة قدرة الطالبات على الكالم يف الفصل الضابط والفصل التجرييب -2

 ت التدريسإجراءا



بعد هناية البحث، يف اللقاء السادس قدمت الباحثة االختبار البعدي عن مهارة الكالم عرب احلوار و  
 مباشرة.

 حتليلها  .2

فعالية وضح عن تفصيالت الدراسة امليدانية، خاصة فيما يتعلق  يف هذا املبحث ست ةكان الباحث
لدى للبنات يف معهد النقاية مبادورا  1درسة املتوسطة بابابامل مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة طريقة 

 اجملموعة التجربة.
  



 (  3جدول ) 

   نتائج االختبار القبلي جملموعة الضابطة يف مهارة الكالم  

 البيان اجملموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالبات الرقم 
1 Ainatus Syafaqoh 02 11 11 11 51 مقبول 
0 Aisyah Aditya Nur 

Hafid 
 مقبول 51 12 11 11 01

3 Amilia Sholihah 11 02  12 11 52 راسب 
4 Ana Fithrotul Jannah 02 11 11 11 51 مقبول 
1 Durriyatul Millah 11 02 11 02 02 مقبول 
5 Fatimah Fitri Imania  11 02 11 11 51 مقبول 
0 Fina Amalia 02 11 11 02 02 مقبول 
8 Helliyah 01 02 12 12 51 مقبول 
9 Helman Novita sari 11 02 11 11 51 مقبول 

12 Indah Sari 02 11 12 12 11 راسب 
11 Kamilia 11 11 11 02 51 مقبول 
10 Kholilatul Azizah 11 02 1 11 11 راسب 
13 Khosma’ul Khotimah 02 11 11 02 02 مقبول 
14 Lailatul Mauliyah  02 11 12 11 52 راسب 
11 Lailatur Rafiqah 11 02 11 02 02 مقبول 
   962 532 192 562  572 العدد 

  16،33 36،11 13 17,66 33،11 املعدل  

يعين ذلك أن  16،11ظهرت نتائج هذا االختبار القبلي، أن الطالبات نالوا الدرجة املعدلة 
هنا يتضح أن قدرة الطالبات يف مهارة الكالم قدرة الطالبات يف مهارة الكالم يف مستوى مقبول. ومن 

 .        بصفة عامة للمجموعة الضابطة مقبول

 (  4جدول ) 



 تقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة الضابطة

النسبة  عدد التقدير النتيجة الرقم
 املائوية

 - - ممتاز 122 – 91 1

 - - جيد جدا 92 – 81 0

 - - جيد 82 – 01 3

 %73،33 11 مقبول 02 – 51 4

 %26،67 4 راسب 52 ≥ 1

 %122 11 اجملموع 

من عدد الطالبات ضعفاء (4وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطالبات يف اجملموعة التجربة )
  ( منهن يف درجة مقبول. 11يف مهارة الكالم، ألن درجتهم يف درجة راسب. و )

 

 

 ( 2جدول ) 

 التجربة يف مهارة الكالمنتائج االختبار القبلي جملموعة 

 البيان اجملموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالبات الرقم 

1 Arina Maulidia 

sulaiman 
 مقبول 02 02 11 02 11

0 Arjanianti  11 02 11 11 51 مقبول 

3 Cholifatul Jannah 02 11 12 02 51 مقبول 



4 Devi Sulistiyani  11 02 12 02 51 بولمق 

1 Hani’atul Atifa 

wahidah  
 مقبول 51 11 02 11 11

5 Ilfatul Hasanah 01 02 11 02 82 جيد 

0 Imroatul Hasanah 11 11 12 11 11 راسب 

8 Imraatul Kamilah 11 02 11 11 51 مقبول 

9 Indah Kamilah  11 02 11 11 51 مقبول 

12 Khalisatul Fitriyah 11 11 02 02   02  لمقبو 

11 Khozaimah 01 02 11 12 02 مقبول 

10 Kiki Nurul 

Komariyah 
 مقبول 52 02 12 11 11

13 Krisdayanti 02 11 11 12 52 راسب 

14 Kurratul Aini 02 12 11 02 51 مقبول 

11 Lailatul Azilah 02 11 11 02 02 مقبول 

  999 522 512 522 562 العدد   

  66 17 36،33  17 36،11 املعدل  

معىن ذلك أن قدرة  66ظهرت نتائج هذا االختبار القبلي، أن الطالبات نالوا الدرجة املعدلة 
الطالبات يف مهارة الكالم يف مستوى مقبول. ومن هنا يتضح جليا أن قدرة الطالبات يف مهارة الكالم 

 بصفة عامة مقبول.    

 (  6)  جدول

 لتجربةتقدير نتائج االختبار القبلي للمجموعة ا

النسبة  عدد التقدير النتيجة الرقم
 املائوية



 - - ممتاز 122 – 91 1

 - - جيد جدا 92 – 81 0

 %6،67 1 جيد 82 – 01 3

 % 82 10 مقبول 02 – 51 4

 %13،33 0 راسب 52 ≥ 1

 %122 11 اجملموع 

لبات يف درجة جيد. من عدد الطا( 1وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطالبات يف اجملموعة التجربة )
 ( منهم يف درجة راسب. 0( منهم يف درجة مقبول. و)10و)

 

  



 (  7جدول )

 املقارنة بني نتيجة االختبار القبلي للمجموعيْت الضابطة والتجربة 

 

 الرقم
 

 النتيجة
 

 التقدير
 الفصل التجرييب الفصل الضابط

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 ويةاملئ

1 91 – 

122 

 - - - - ممتاز

 - - - - جيد جدا 92 – 81 0

 %6،67 1 - - جيد  82 – 01 3

 %82 10 %73،33 11 مقبول  02 – 51 4

 %13،33 0 %26،67 4 راسب  52 ≥ 1

 % 122 11 % 122 11 العدد

من  طالبتانمن اجملموعة الضابطة و  طالبات 6اعتمادا على اجلدول السابق جند أن    
من  طالبات 15من اجملموعة الضابطة و طالبات  33اجملموعة التجربة حصلن على درجة راسب، و

من اجملموعة  طالبةطالباتا من اجملموعة الضابطة و  9اجملموعة التجربة حصلن على درجة مقبول، و 
 التجربة حصلت على درجة جيد .    

 

 

 (8 جدول )



  مهارة الكالمنتائج االختبار البعدي جملموعة الضابطة يف

 البيان اجملموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالبات الرقم 

1 Ainatus Syafaqoh 02 11 11 11 51 مقبول 

0 Aisyah Aditya Nur 

Hafid 
 مقبول 02 11 11 02 02

3 Amilia Sholihah 02 11  12 11 52 راسب 
4 Ana Fithrotul Jannah 02 01 11 12 02 مقبول 
1 Durriyatul Millah 11 02 11 02 02 مقبول 
5 Fatimah Fitri Imania  02 02 02 11 01 مقبول 
0 Fina Amalia 02 02 11 11 02 مقبول 
8 Helliyah 01 02 11 12 02 مقبول 
9 Helman Novita sari 02 02 11 11 02 مقبول 

12 Indah Sari 01 11 12 12 52 راسب 
11 Kamilia 11 02 12 02 51 مقبول 
10 Kholilatul Azizah 11 02 1 11 11 راسب 
13 Khosma’ul Khotimah 02 11 11 11 51 مقبول 
14 Lailatul Mauliyah  02 11 11 02 02 مقبول 
11 Lailatur Rafiqah 02 11 12 02 51 مقبول 
   1999 539 599 592  572 العدد 

  11،66 16،11 31،11 36،11 33،33 املعدل  

يعين ذلك أن   11،11ظهرت نتائج هذا االختبار القبلي، أن الطالبات نالوا الدرجة املعدلة 
قدرة الطالبات يف مهارة الكالم يف مستوى مقبول. ومن هنا يتضح أن قدرة الطالبات يف مهارة الكالم 

 بصفة عامة للمجموعة الضابطة مقبول.  



 (9جدول ) 

 موعة الضابطةتقدير نتائج االختبار البعدي للمج

النسبة  عدد التقدير النتيجة الرقم
 املائوية

 - - ممتاز 122 – 91 1

 - - جيد جدا 92 – 81 0

 - - جيد 82 – 01 3

 %82 10 مقبول 02 – 51 4

 %02  3 راسب 52 ≥ 1

 %122 11 اجملموع 

بات ضعفاء من عدد الطال(3) وجند يف اجلدول السابق أن بعض االطالبات يف اجملموعة التجربة
 ( منهم يف درجة مقبول 10يف مهارة الكالم، ألن درجتهم يف درجة راسب. و )

  



 ( 19جدول ) 

 نتائج االختبار البعدي جملموعة التجربة يف مهارة الكالم

 البيان اجملموع الطالقة القواعد املفردات النطق أمساء الطالبات الرقم 

1 Arina Maulidia 

sulaiman 
 جيد جدا 81 01 02 02 02

0 Arjanianti  02 32 11 01 92 جيد جدا 

3 Cholifatul Jannah 02 32 11 02 81 جيد جدا 

4 Devi Sulistiyani  01 01 02 01 91 ممتاز 

1 Hani’atul Atifa 

wahidah  
 جيد جدا 81 02 02 01 02

5 Ilfatul Hasanah 01 02 01 01 91 ممتاز 

0 Imroatul Hasanah 02 32 11 02 81 جيد جدا 

8 Imraatul Kamilah 02 02 02 02 82 جيد 

9 Indah Kamilah  01 01 02 01 91 ممتاز 

12 Khalisatul 

Fitriyah 
 جيد 82   02 11 01 02

11 Khozaimah 02 01 11 02 82 جيد 

10 Kiki Nurul 

Komariyah 
 جيد جدا 81 01 02 02 02

13 Krisdayanti 02 02 02 02 82 جيد 

14 Kurratul Aini 02 01 02 02 81 جيد جدا 

11 Lailatul Azilah 01 01 02 01 91 ممتاز 

  1399 332 589 362 359 العدد   

  31،11 11،11 33،11  16،33 13،33 املعدل  

 



معىن ذلك  31،11ظهرت أن نتائج هذا االختبار البعدي، أن الطالبات نالوا الدرجة املعدلة 
هارة الكالم يف مستوى جيد جدا. ومن هنا فإن قدرة الطالبات يف مهارة الكالم أن قدرة الطالبات يف م

 بصفة عامة جيد جدا.  

 (  11) جدول 

 تقدير نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجربة

النسبة  عدد التقدير النتيجة الرقم
 املائوية

 %26،67 4 ممتاز 122 – 91 1

 %46،67 0 جيد جدا 92 – 81 0

 %26،67 4 جيد 82 – 01 3

 - - مقبول 02 – 51 4

 - - راسب 52 ≥ 1

 %122 11 اجملموع 

( من عدد الطالبات يف درجة 4وجند يف اجلدول السابق أن بعض الطالبات يف اجملموعة التجربة )
 .  ( منهن يف درجة ممتاز 4( منهن يف درجة جيد جدا. و)0جيد. و)

  

  



 (   15 جدول )

 االختبار البعدي جملموعيْت الضابطة والتجربةاملقارنة بني نتيجة 

 

 الرقم
 

 النتيجة

 

 التقدير
 الفصل التجرييب الفصل الضابط

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 املئوية

عدد 
 الطالبات

النسبة 
 املئوية

1 91 – 

122 

 %26،67 4 - - ممتاز

 %46،67 0 - - جيد جدا 92 – 81 0

 %26،67 4 - - جيد  82 – 01 3

 - - %82 10 مقبول  02 – 51 4

 - - %02 3 راسب  52 ≥ 1

 122 11 العدد

% 

11 122 % 

 

من اجملموعة  9من اجملموعة الضابطة و  طالبات 1اعتمادا على اجلدول السابق جند أن 
من اجملموعة التجربة  9من اجملموعة الضابطة و  طالبات 31و التجربة حصلن على درجة راسب، 

من اجملموعة التجربة حصلن على  طالبات 6من اجملموعة الضابطة و  9 حصلن على درجة مقبول، و
من  طالبات 6و . من اجملموعة التجربة حصلن على درجة جيد جدا طالبات  6درجة جيد . و 

 اجملموعة التجربة حصلن على درجة ممتاز. 

 (13جدول )



 نتائج الطالبات يف االختبارين )القبلي والبعدي(

 

الر 
 قم

 

األمساء 
مجموعة لل

 الضابطة

 النتائج
 للمجموعة الضابطة

 

األمساء 
 للمجموعة

 التجربة 

 النتائج
 للمجموعة التجربة

 بعدي قبلي بعدي قبلي

1 Ainatus 

Syafaqoh 
51 51 Arina 

Maulidia 

sulaiman  

02 81 

0 Aisyah Aditya 

Nur Hafid 
51 02 Arjanianti  51 92 

3 Amilia 

Sholihah 
52 52 Cholifatul 

Jannah 
51 81 

4 Ana Fithrotul 

Jannah 
51 02 Devi 

Sulistiyani 
51 91 

1 Durriyatul 

Millah 
02 02 Hani’atul Atifa 

wahidah 
51 81 

5 Fatimah Fitri 

Imania 
51 01 Ilfatul 

Hasanah 
82 91 

0 Fina Amalia 02 02 Imroatul 

Hasanah 
11 81 

8 Helliyah 51 02 Imroatul 

Kamilah 
51 82 

9 Helman Novita 

sari 
51 02 Indah 

Kamilah 
51 91 

1

2 

Indah Sari 11 52 Khalisatul 

Fitriyah  
  02   82 

1

1 

Kamilia 51 51 Khozaimah 02 82 

1

0 

Kholilatul 

Azizah 
11 11 Kiki Nurul 

Komariyah 
52 81 

1Khosma’ul 02 51 Krisdayanti 52 82 



3 Khotimah 

1

4 

Lailatul 

Mauliyah 
52 02 Kurratul Aini 51 81 

1

1 

Lailatur 

Rafiqah 
02 51 Lailatul Azilah 01 91 

∑   962 1999 ∑   999 1399 
∑ 

 
  16،11 11،11 ∑ 

 
  66 31،11 

 (14جدول )

 احنراف جمموع النطق بني اجملموعتني

 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة الرقم
         ( )             ( )     

1 02 02 2 2 02 11 1 01 

0 01 02 -1 01 02 11 1 01 

3 11 02 1 01 02 02 2 2 

4 02 02 2 2 01 11 12 122 

1 11 11 2 2 02 11 1 01 

5 11 02 1 01 01 01 2 2 

0 02 02 2 2 02 11 1 01 

8 01 01 2 2 02 11 1 01 

9 11 02 1 01 01 11 12 122 

12 02 01 1 01 02 11 1 01 

11 11 11 2 2 02 01 -1 01 

10 11 11 2 2 02 11 1 01 



13 02 02 2 2 02 02 2 2 

14 02 02 2 2 02 02 2 2 

11 11 02 1 01 01 02 1 01 

 452 22 562 359 129 59 592 572 اجملموع

 

 ( 12جدول )

 فرداتاالحنراف بني اجملموعتني يف جمال امل

 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة الرقم
         

(  ) 

            ( )      

1 11 11 2 2 02 02 2 2 

0 11 02 1 01 02 32 12 122 

3 02 11 -1 01 11 32 11 001 

4 11 01 12 122 02 01 1 01 

1 02 02 2 2 11 01 12 122 

5 02 02 2 2 02 02 2 2 

0 11 02 1 01 11 32 11 001 

8 02 02 2 2 02 02 2 2 

9 02 02 2 2 02 01 1 01 

12 11 11 2 2 11 01 12 122 

11 11 02 1 01 02 01 1 01 

10 02 02 2 2 11 02 1 01 

13 11 11 2 2 11 02 1 01 

14 11 11 2 2 12 01 11 001 



11 02 11 -1 01 11 01 12 122 

 1599 119 362 522 552 12 572 569 اجملموع

 ( 16جدول )

 يف جمال القواعداالحنراف بني اجملموعتني  

 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة الرقم
         

( 혵) 

            ( )     

1 11 11 2 2 11 02 1 01 

0 11 11 2 2 11 11 2 2 

3 12 12 2 2 12 11 1 01 

4 11 11 2 2 12 02 12 122 

1 11 11 2 2 02 02 2 2 

5 11 02 1 01 11 01 12 122 

0 11 11 2 2 12 11 1 01 

8 12 11 1 01 11 02 1 01 

9 11 11 2 2 11 02 1 01 

12 12 12 2 2 02 11 -1 01 

11 11 12 -1 01 11 11 2 2 

10 1 1 2 2 12 02 12 122 

13 11 11 2 2 11 02 1 01 

14 12 11 1 01 11 02 1 01 

11 11 12 -1 01 11 02 1 01 

 252 62 589 512 152 2 599 192 اجملموع



 ( 17جدول )

  ةيف جمال الطالقاالحنراف بني اجملموعتني 

 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة الرقم
         ( )             ( )     

1 11 11 2 2 02 01 1 01 

0 12 11 1 01 11 01 2 2 

3 11 11 2 2 02 02 1 01 

4 11 12 -1 01 02 01 12 122 

1 02 02 2 2 11 02 2 2 

5 11 11 2 2 02 01 12 122 

0 02 11 -1 01 11 02 1 01 

8 12 12 2 2 11 02 1 01 

9 11 11 2 2 11 01 1 01 

12 12 12 2 2 02 02 -1 01 

11 02 02 2 2 12 02 2 2 

10 11 11 2 2 02 01 12 122 

13 02 11 -1 01 12 02 1 01 

14 11 02 1 01 02 02 1 01 

11 02 02 2 2 02 01 1 01 

 252 62 332 522 152 2- 539 532 اجملموع

 

 ( 18جدول )



  جمال مهارة الكالميف االحنراف بني اجملموعتني 

 اجملموعة التجربة اجملموعة الضابطة الرقم
        ( )            ( )     

1 51 51 2 2 02 81 11 001 

0 51 02 1 01 51 92 01 501 

3 52 52 2 2 51 81 02 422 

4 51 02 1 01 51 91 32 922 

1 02 02 2 2 51 81 02 422 

5 51 01 12 122 82 91 11 001 

0 02 02 2 2 11 81 32 922 

8 51 02 1 01 51 82 11 001 

9 51 02 1 01 51 91 32 922 

12 11 52 1 01 02 82 12 122 

11 51 51 2 2 02 82 12 122 

10 11 11 2 2 52 81 01 501 

13 02 51 -1 01 52 82 02 422 

14 52 02 12 122 51 81 02 422 

11 02 51 -1 01 02 91 01 501 

 7929 319 1399 999 372 32 1999 962 اجملموع

 

 (19) جدول

 نتيجة خالصة



 
∑   ∑ 

 
  ∑   ∑ 

 
    

 النطق
02 112 11 401 

11 

 املفردات
11 001 112 1022 

11 

 القواعد
1 101 51 101 

11 

 الطالقة
-1 101 51 101 

11 

 الكالم
31 301 312 0212 

11 

 :البيان

         التجريب للفصل القبلي االختبار نتائج :   

       ريبالتج للفصل البعدي االختبار نتائج:    

  التجريب للفصل والبعدية القبلية االختبارات نتائج عن االحنراف:     ( )

      الضابط للفصل القبلي االختبار نتائج:     

    الضابط للفصل البعدي االختبار نتائج:    

  الضابط للفصل والبعدية القبلية االختبارات نتائج عن االحنراف:     ( )

    الفصل لكل لطالباتا عدد:   

 ت – باالختبارات الباحثة وتقوم. االستداليل اإلحصاء هو البحث هلذا البيانات حتليل أسلوبو 
(t-test )1   

                                                           
1
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) p. 

280-281.        
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 .  التجربة الفرقة من املعديل املقياس:       
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 حساب -نتيجة ت

 حساب-ت جدول-ت (d.fقائمة حرية )  رقم

99% 92% 

 (Ny-1)+(Nx-1) النطق 1

= 

(15-1)+(15-1) 

= 

 14 + 14= 28 

1،
66

 

3،
7

9
 

3،31 

 1،66 املفردات 5

 1،،1 القواعد 3

 1،23 الطالقة 4

 3،13 الكالم 2

 معيار االختبار : 

 1,701 \   2,47من  ≥مقبول، إذا كانت "ت" ° ه   (1

     1,701 \   2,47مردود، إذا كانت "ت" < من ° ه  (2

 النطق (1

ملدرسة بابابال من جمال نطق مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة ملعرفة فعالة تطبيق طريقة 
للبنات يف معهد النقاية مبادورا فيجب على الباحثة أن تقارن النتيجتني بني احنراف نتيجة  1املتوسطة 

نتيجة احنراف النطق يف  اختبار فبأّن نتيجة جمموع-تالنطق من االختبارين يف اجملموعتني بصيغة 
وأما  123،33املعياري هي ونتيجة االحنراف  1،33ونتيجة املعدل فيها هي 02اجملموعة الضابطة هي 

ونتيجة   1،،3 ونتيجة املعدل  فيها هي 11نتيجة جمموع نتيجة احنراف النطق يف اجملتمع التجربة هي 
. 82، 1حساب هي -. ومن النتبائج السابقة فحصل نتيجة ت233،33االحنراف املعياري فيها هي 



%  4و 2،51( هي 1،11% )1عنوي املستوى املنتيجة وبأخذ  28قائمة حرية جدول ب-ونتيجة ت
 .1،11( هي 1،14)

( بنتيجة 1،11جدول ) –ت أصغر من نيجة  ( 1،82) حساب-نتيجة تأن ذلك من و 
 خريطةتطبيق طريقة على املعىن اآلخر أن تطبيق  مقبول °فكان ه( 2،40)% 1عنوى املستوى امل

 للبنات يف معهد النقاية مبادورا 1ة باباباملدرسة املتوسطمهارة الكالم من جمال نطقه ل ترقية املفاهيم يف
عنوى املستوى جدول  بنتيجة امل –ت من نيجة  أكرب ( 1،82) حساب-تغري فعال. ولكّن نتيجة 

مهارة  ترقية املفاهيم يفخريطة تطبيق طريقة ردود. على املعىن اآلخر أّن م °فكان ه ( 1،11) 1%
 فعال. ات يف معهد النقاية مبادوراللبن 1باباباملدرسة املتوسطة الكالم من جمال نطقه ل

 املفردات (2

باباباملدرسة مهارة الكالم من جمال نطقه ل ترقية املفاهيم يفخريطة ملعرفة فعالة تطبيق طريقة 
للبنات يف معهد النقاية مبادورا فيجب على الباحثة أن تقارن النتيجتني بني احنراف نتيجة  1املتوسطة 

اختبار فبأّن نتيجة جمموع نتيجة احنراف النطق يف -تني بصيغة تالنطق من االختبارين يف اجملموع
وأما نتيجة  012ونتيجة االحنراف املعياري هي  1 ونتيجة املعدل فيها هي 11اجملموعة الضابطة هي 

ونتيجة   1،33ونتيجة املعدل  فيها هي  112جمموع نتيجة احنراف النطق يف اجملتمع التجربة هي 
. 3،13حساب هي -. ومن النتائج السابقة فحصل نتيجة ت293،33ها هي االحنراف املعياري في

%  4و 2،51( هي 1،11% )1وبأخذ نتيجة املستوى املعنوي  28جدول بقائمة حرية -ونتيجة ت
 .1،11( هي 1،14)

فكان ( 2،51/1،11جدول ) –)أكرب( ت   < ( 3،13) حساب-تومن ذلك أّن نتيجة 
 مفرداتهمهارة الكالم من جمال  ترقية املفاهيم يفخريطة تطبيق طريقة  ردود. على املعىن اآلخر أنّ م °ه
 فعال. للبنات يف معهد النقاية مبادورا 1باباباملدرسة املتوسطة ل

 القواعد (3



باباباملدرسة مهارة الكالم من جمال نطقه ل ترقية املفاهيم يفخريطة ملعرفة فعالة تطبيق طريقة 
ية مبادورا فيجب على الباحثة أن تقارن النتيجتني بني احنراف نتيجة للبنات يف معهد النقا 1املتوسطة 

اختبار فبأّن نتيجة جمموع نتيجة احنراف النطق يف -النطق من االختبارين يف اجملموعتني بصيغة ت
وأما  123،33ونتيجة االحنراف املعياري هي  1،33 ونتيجة املعدل فيها هىي 1اجملموعة الضابطة هي 

ونتيجة   5،33ونتيجة املعدل  فيها هي  51تيجة احنراف النطق يف اجملتمع التجربة هي نتيجة جمموع ن
. 3،13حساب هي -. ومن النتبائج السابقة فحصل نتيجة ت243،33االحنراف املعياري فيها هي 

%  4و 2،51( هي 1،11% )1وبأخذ نتيجة املستوى املعنوي  28جدول بقائمة حرية -ونتيجة ت
 .1،11( هي 1،14)

( فكان 2،51/1،11جدول ) –)أكرب( ت   <(  3،13حساب )-تومن ذلك أّن نتيجة 
 قواعدهمهارة الكالم من جمال  ترقية املفاهيم يفخريطة تطبيق طريقة مردود. على املعىن اآلخر أّن  °ه
 للبنات يف معهد النقاية مبادورا فعال. 1باباباملدرسة املتوسطة ل

 الطالقة (4

باباباملدرسة مهارة الكالم من جمال نطقه ل ترقية املفاهيم يفخريطة يقة ملعرفة فعالة تطبيق طر 
للبنات يف معهد النقاية مبادورا فيجب على الباحثة أن تقارن النتيجتني بني احنراف نتيجة  1املتوسطة 

اختبار فبأّن نتيجة جمموع نتيجة احنراف النطق يف -النطق من االختبارين يف اجملموعتني بصيغة ت
 123،33ونتيجة االحنراف املعياري هي  1،33- ونتيجة املعدل فيها هىي 1-موعة الضابطة هي اجمل

  5،33ونتيجة املعدل  فيها هي  51وأما نتيجة جمموع نتيجة احنراف النطق يف اجملتمع التجربة هي 
حساب هي -. ومن النتبائج السابقة فحصل نتيجة ت243،33ونتيجة االحنراف املعياري فيها هي 

 2،51( هي 1،11% )1وبأخذ نتيجة املستوى املعنوي  28جدول بقائمة حرية -. ونتيجة ت3،13
 .1،11( هي 1،14% ) 4و



( فكان 2،51/1،11جدول ) –)أكرب( ت   <(  3،13حساب )-تومن ذلك أّن نتيجة 
 قواعدهال مهارة الكالم من جم ترقية املفاهيم يفخريطة تطبيق طريقة مردود. على املعىن اآلخر أّن  °ه
 للبنات يف معهد النقاية مبادورا فعال. 1باباباملدرسة املتوسطة ل

  مهارة الكالم (5

للبنات  1باباباملدرسة املتوسطة مهارة الكالم ل ترقية املفاهيم يفخريطة ملعرفة فعالة تطبيق طريقة 
النطق من االختبارين  يف معهد النقاية مبادورا فيجب على الباحثة أن تقارن النتيجتني بني احنراف نتيجة

 31اختبار فبأّن نتيجة جمموع نتيجة احنراف النطق يف اجملموعة الضابطة هي -يف اجملموعتني بصيغة ت
وأما نتيجة جمموع نتيجة  093،33ونتيجة االحنراف املعياري هي  0،33ونتيجة املعدل فيها هي

ونتيجة االحنراف   8،،21هي ونتيجة املعدل  فيها  301احنراف النطق يف اجملتمع التجربة هي 
. ونتيجة 8،،8حساب هي -. ومن النتبائج السابقة فحصل نتيجة ت543،33املعياري فيها هي 

%  4و 2،51( هي 1،11% )1وبأخذ نتيجة املستوى املعنوي  28جدول بقائمة حرية -ت
 .1،11( هي 1،14)

( فكان 2،51/1،11جدول ) –أكرب( ت )  <(  8،،8حساب )-تومن ذلك أّن نتيجة 
مهارة الكالم من جمال مفرداته  ترقية املفاهيم يفخريطة تطبيق طريقة مردود. على املعىن اآلخر أّن  °ه
 للبنات يف معهد النقاية مبادورا فعال. 1باباباملدرسة املتوسطة ل

 مناقشتها و مالحظتها .3

عند استخدامها إلظهار  فعالةال أداة التفكري :طريقة التسجيل اإلبتكاريّة وخريطة املفاهيمطريقة  
 0.فكرة  كامنة لدينا
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فعالة عند استخدامها ال أداة التفكري طريقة التسجيل اإلبتكاريّة و هيخريطة املفاهيمطريقة  
  3.إلظهار فكرة  كامنة لدينا

من طريقة املباشارة وتستعمل طريقة املباشرة ىف تعليم اللغة العربية خريطة املفاهيمو طريقة 
ميذ التكلم باللغة اهلدف مباشرة ولو كان أحيانا هناك الكلمة الصعبة أي الغربة ال يفهمها لتدريب التال

التالميذ، ولكنهم يفهمون بيان املدرس عنها بذكر مفرده أو باحلركة أو بتظهري األشياء نفسها أو يصورها 
لتكلم ىف الفصل ويتعودوا ىف السبورة من غري أن يرتمجها اىل اللغة األم. هبذه الطريقة يتدرب الطالبات ا

أيضا باحملادثة بينهم باللغة العربية ىف حياهتم اليومية. هناك نشاط أخرى إلعطاء املفردات واملرتادفات أو 
 4أسبوع اللغة.

وجيري هذا البحث باستخدام . املنهج هلذا البحث هو املنهج التجرييب  استخدمت الباحثة
 .Moh يقدمه الذي اجملموعة الضابطة موعة التجريبية وجمموعتني، تتكون هاتني جمموعتني من اجمل

Ainin  . 

حممود يونس، أن طريقة  العربية كقول اللغة يف ترقية املهمة العوامل من أحد الطريقة أن عرفنا
التدريس هى النظام الذى يسري املدرس ىف إلقاء درسه ليوصل املعلومات إىل أذهان التالميذ. وقال 

ريقـة هو عبـارة عن حطة عـامة الحتيار وتنظيـم عرض املـادة اللغويـة. هذه اخلطات ادواراد أنطاىن الط
ألميكن ان تتعـارض مع املدخـل الذى تصدر عنه وتنبـع منه،املدخل شيئ مبدئي،والطريقـة شيء 

 1.اجرائـي

وج من هي الطريقة السهلة إلعطاء األخبار إىل املّخ وألخذ األخبار للخر خريطة املفاهيمطريقة  و
استخدام هذه طريقة باعتبار على احلّجاج ألهّنا أحسن طرق جلهاز املواد الدراسية اللغة العربية  و  .املخّ 
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 56 ،.ص( 0229 : باميكاين،stain )أمحد خملص, "مهارة الكالم و طريقة تدريسها.   
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على الرغم أهنا أدة الدرسية الىت اليئسر على تئسىر النطقى ألن الطالبات يسهلون أن ينظروا و يقرؤوا مث 
الدروس على حسب اهليكل العمل املتعاون. يفهموا على املعانية املعدة و يساعد املدرس ىف اختيار 

انطالقا من الكثرة املواد الدراسية املعدة ىف ترتيب غري منظم و يساعد املدرس على ترقية الفعاالية 
هي خريطة املفاهيمطريقة  Buku Pintar Mind Mapىف كتايب   Tony Buzanالتدريس للطلبة .كما قال 

هي خريطة املفاهيمملّخ وألخذ األخبار للخروج من املّخ. طريقة الطريقة السهلة إلعطاء األخبار إىل ا
  5هي طريقة بسيطة. خريطة املفاهيمطريقة التسجيل اإلبكاريّة والفّعالية  حرفية ختّرط أفكارنا، طريقة 

تقوم   أوال. مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة طريقة  الباحثة  بتجريب تقوم البحث هذا يف و
تقوم الباحثة باإلختبار القبلي ألفراد  مث تعيني عينة من جمتمع البحث لتكون جمموعة جتريبيةالباحثة ب

تقوم الباحثة باملالحظة املباشرة خالل  وخريطة املفاهيماجملموعة التجريبية قبل إجراء التعليم بتطبيق طريقة 
و و بعد اإلنتهاء من التعليم  مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة التطبيق التجرييب بتطبيق طريقة 

( هلذه اجملموعة التجريبية. و post-testتقوم الباحثة باإلختبار البعدي) – كما يف اجلدول  –التجريي 
يعقد هذا اإلختبار لدى أفراد اجملموعة من الطالبات للحصول على نتيجة التحصيل الدراسي اليت متثل 

 .تأثري إعطاء املعاملة بعد عملية التطبيق

للبنات يف  1باباباملدرسة املتوسطة فى تدريس مهارة الكالم يف اخريطة املفاهيماستخدام طريقة ب
 Michaelتنفيذ التعليم و التعلم يكون فّعالية و الطالبات يكون اإلبكارية كقول  معهد النقاية مبادورا

Michalco يف تأليفه الرائجCracking creativity     لإلّتصال، لإلبكار، سوف خريطة املفاهيمطريقة
 0إلقتصار الوقت و ميكن لنا ان نرّكز إىل موضع البحث.

 املالحظة يف الفصل الضابط  
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يف هذا اجملال، كان ااطالبات يف الفصل الضابط الذي تعقد فيه تعليم مهارة الكالم بدون تطبيق 
 ما زالن تشعرن بصعوبة يف الكالم. خريطة املفاهيمطريقة 

 التجرييب  املالحظة يف الفصل 

تشعرن خريطة املفاهيمكان الطالبات يف الفصل التجرييب الذي يتناول فيه بتطبيق طريقة 
بالسهولة والنشاط والسعادة واحلماسة يف اشرتاك عملية التعليم و التعلم. املؤشرات على ذلك ألهنن 

ة بالطبع تؤثر أثرا إجيابيا . وهذه احلاليف ترقية النطق و املفرات و القواعد و الطالقة تشعرن بسهولة يف 
 للطالبات يف هذا الفصل.

فعال لتنمية مهارة الكالم. خريطة املفاهيممن بيانات هذه املالحظة، فتأكد الباحثة أن بتطبيق طريقة 
ألن الطالبات تشعرن بالسرور واحلماسة والنشاط والسهولة عند عملية التعليم و التعلم، ميث ترقي 

خريطة  رجة ضعيفة قبل اشرتاك عملية تعليم مهارة الكالم بتطبيق طريقةنتائجهم يف الكالم من د
بعد بتطبيق طريقة اإلستجابة العقلية.جدا  إىل درجة جيداملفاهيم  



 الفصل الخامس

 
  نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

  نتائج البحث  -أ
 ة يف هذه املدرسة تتلخص فيما يلي : إن نتائج البحث وصل إليها الباحث

عند معني بدأت الباحثة بقرأة و شرح النص عن موضوع يأين خريطة املفاهيمأن تطبيق طريقة   (1
عملية التعليم و التعلم  و قدمت هلن مفردات جديدة.  بدأت الباحثة بتصوير الفكرة الرئيسية  

م الرمز لفكرة الرئيسية و ألوان متنوعة مث على الورقة، و هي إستخداخريطة املفاهيمعلى طريقة  
لربطها مع فروعها. و بينت الباحثة سري القصة مستمرا. فأمرت الباحثة  تصوير اخلط الربط 

     الطالبات لتعبري املواد " يف املدرسة " بلغتهن.
 (مهارة الكالم لدى طالبات الفصل الثاين )ب ترقية املفاهيم يفخريطة طريقة إن تطبيق  (2

 يف النطق واملفردات كما يلي:للبنات يف معهد النقاية مبادورا  1باباباملدرسة املتوسطة 
اختبار  -تألن نتيجة  % غري فّعال1النطق السليم يف مستوى معنوي  ناحية من (أ

%  فّعال ألن 5بل التطبيق يف مستوى  (2،،1) جدول( أصغر من نتيجة ت1،،1)
 (.1،27) جدول-جة تأكرب من نتي (1،،1) حسابنتيجة ت

 جدولأكرب من نتيجة ت( 3،23) حساب ألّن نتيجة تاملفردات فعال  ناحية من (ب
(1،،2 /1،27). 

( مهارة الكالم لدى طالبات الفصل الثاين )ب ترقية املفاهيم يفخريطة طريقة إن تطبيق   (3
 لطالقة كما يلي:يف القواعد واللبنات يف معهد النقاية مبادورا  1باباباملدرسة املتوسطة 



 جدولأكرب من نتيجة ت( 3،37) حساب فعال ألّن نتيجة ت القواعد، ناحية من (أ
(1،،2/1،27). 

 جدولأكرب من نتيجة ت( 3،53)  حساباملفردات فعال ألّن نتيجة تناحية من  (ب
(1،،2 /1،27) 

 التوصيات  -ب 

ث يف الفصل اخلامس، تقدم الباحثة بعد االطالع على عرض البيانات يف الفصل الرابع ونتائج البح
 : بعض التوصيات عسى أن تأيت باملنافع والفوائد وهي 

طريقة على املدرسة أن تنمي اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم وعلى معلميها أن تطبيق  -1
و التعلم مرحية وحتصل  ، حىت تكون عملية التعليم مهارة الكالم ترقية املفاهيم يفخريطة 

 . على كفاءة جيدة يف اللغة العربية خاصة يف مهارة الكالم باتالطال
يف الكالم، إما أن يكون  وتوصي الباحثة أيضا أن هتتم وتعتين املعلمة مبعلومات الطالبات -1

 من ناحية النطق واملفردات والقواعد والطالقة. 

 المقترحات  -ج

 ترقية املفاهيم يفخريطة طريقة طبيق نظرا من أن هذا البحث يرتكز على تنمية مهارة الكالم بت
،  للبنات يف معهد النقاية مبادورا 1باباباملدرسة املتوسطة ( مهارة الكالم لدى طالبات الفصل الثاين )ب

أو يف جمال األخر. ( تدريس مهارة الكالم ) ينبغي على الباحثني أن يطوروا هذه الطريقة يف نفس اجملال
  الطريقة مع الطرق التعليمية األخرى. و كذلك ميكن املقارنة بني هذه
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PROFIL 

MTs. 1 PUTRI ANNUQAYAH 

GULUK-GULUK, SUMENEP 

 

MTs. 1 PutriAnnuqayahterletak di sebelahbaratkotaSumenep (±49 km) tepatnya di 

pondokpesantrenAnnuqayah. Padamulanya, madrasah inimerupakan Madrasah Tsanawiyah 1 

Annuqayah yang terdiridarisiswaputradanputridenganlokasikelas yang agakberjauhan (+ 400 

m).Namun, karenaperkembangankuantitas, makapadatahun 2005/2006, 

YayasanAnnuqayahdengandidukungolehkomite madrasah telahmemandanglayakMTs. 1 

AnnuqayahbagianputriuntukmengelolasendiridengannamaMTs. 1 PutriAnuuqayahdanpadatahun 

2011-2012 MTs. 1 PutriAnnuqayahtelahterakreditasi B. 

Hingga saat ini kepercayaan masyarakat terhadap MTs. 1 Putri Annuqayah Guluk-Guluk 

pun terus meningkat.Terbukti dari terus meningkatnya jumlah pendaftar setiap tahunnya hingga 

pada tahun 2012/2013, MTs. 1 PutriAnnuqayahmenambahsatulokalkelaslagi, yang semula 15 

lokalkelasmenjadi 16 lokalkelas, yaitu 13 kelasregulerdan 3 kelas program keagamaan yang 

lebih concern padapengetahuan agama.  

  

VISI DAN MISI 

Visi 

 Terbentuknyalembaga yang mencetakinsankamil yang 

berbudiluhurberdasarkanimandantaqwa (IMTAQ) danberpahamahl al-sunnahwa al-

jama’ah. 

Misi 

 Melaksanakanpembelajarandanbimbingansecaraefektif, 

sehinggasetiapsiswaberkembangsecara optimal sesuaidenganpotensi yang dimiliki, 

baikImtaq (rohani), Iptek, maupunakhlakulkarimah (budipekerti). 

 Menumbuhkanpenghayatanterhadapajaran agama Islam danbudayabangsa, 

sehinggamenjadiarifdalambertindakdanbertingkahlaku. 

 Menumbuhkansemangatdanketangguhansecaraintensifkepadaseluruhwarga madrasah, 

sehinggatermotivasiuntukberprestasitinggi. 

 Mendorongdanmembantusiswauntukmengenalipotensidirinya, 

sehinggatumbuhdanberkembangsecarautuhdan optimal (insankamil). 

 Menerapkanmanajemenpartisipasifdenganmelibatkanseluruhwarga madrasah 

dankelompokberkepentingan yang terkaitdengansekolah (stakeholders). 

 

TENAGA PENGAJAR 

Tenagapengajarterdiridaripengasuh di lingkungan PP. Annuqayah, putraputripengasuh, 

danparaustadz/ustadzahlulusanterbaik di InstitusiTertinggilembagapendidikan PP. 

Annuqayahataupunperguruantinggiterkemuka lain yang 

telahbersertifikasidanmendapatkanpelatihankeguruan, baik regional maupunnasional, sertafac di 

bidangajarnyamasing-masing. 

 

SISTEM PEMBELAJARAN 

Sistempembelajaran di MTs. 1 

PutriAnnuqayahmenerapkansistempembelajaranberbasisKurikulum Tingkat SatuanPendidikan 

(KTSP) yang berkaraktersesuaiperaturanKementerianPendidikanKebudayaan, sertaKementerian 



Agama pusat, denganselalumengembangkan media danmetodepembelajaranaktif, inovatif, 

kreatif, efektifdanmengasyikkan (PAIKEM). 

 

 

 

FASILITAS SEKOLAH 

Untukmendukungupayapeningkatanmutupendidikandanpelayanansiswa, MTs. 1 

PutriAnnuqayahmenyediakanbeberapafasilitasmeliputi: 

a. Ruangkelas yang representatif 

b. Perpustakaan 

c. UKS 

d. Kantor OSIS 

e. Ruang Multimedia/IT 

f. KantinSehat (dalam proses) 

g. Kamar Kecil 

h. Ruang auditorium 
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